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ÓVODA HELYZETELEMZÉSE 

 

Óvodánk egy 1860 fős faluban található, jelenleg a bócsai Boróka Általános Művelődési 

Központ részeként működik 2007. július 31-ig.  

Településünk a Kiskunság területén helyezkedik el, egy része a Kiskunsági Nemzeti Parkba is 

benyúlik. A faluban és a körülötte elterülő tanyavilágban él a lakosság. 

A helyi sajátosságokból adódóan a szülők nagy része állattenyésztéssel, és 

növénytermesztéssel foglalkozik. Az anyukák kis hányadának van munkahelye, a többi 

gyes-en, anyasági segélyen van, vagy háztartásbeliként otthon dolgozik. 

A családok többsége átlagos szociális háttérrel rendelkezik, a rászoruló családok 

támogatásban részesülnek. 

Az óvodások közül 40 % gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

Hátrányos helyzetűek száma: 22 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetűek: 5 fő 

Veszélyeztetettek száma: 2 fő 

Egészségileg veszélyeztetett: 2 fő 

A szülők 90 %-a 22-40 év közötti életkorú, tehát fiatal. Iskolai végzettség szerint 10 % 

diplomás értelmiségi szülő, az alacsony iskolai végzettségűek aránya közel azonos. 

Egy gyermekes családban 11 óvodás él. 

Három vagy többgyermekes családban 17 óvodás él. 

 

A családok döntő többsége nagy hangsúlyt fektet a gyermeknevelésre, és támaszkodik az 

óvoda nevelő segítségére. 

 

AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELEI: 

 

2001. szeptember 1-je óta óvodánk 2 részben osztott csoportban működik, 4 óvónő neveli a 

kisgyermekeket, 2 dajka segíti munkánkat. 

 

A 3 óvónő felsőfokú óvónőképzőt végzett. 

1 kolléganőnk óvó és tanító illetve preventív differenciáló fejlesztő pedagógus szakvizsgával 

rendelkezik. 

 

Pedagógiai Szakszolgálat által az idei tanévben gyógytestnevelő és logopédus is foglalkozik a 

rászorultakkal. 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK: 

Az óvoda épülete, udvara, környezete. 

Az óvoda belső berendezése. 

Az óvoda eszközei, szakmai felszereltsége. 

Esztétikus környezet kialakítása. 

 

Az óvoda fő épületét a régi községházából alakították át, ez a rész jelenleg 100 éves. Az évek 

óta tervezett felújítás 2005-ben befejeződött. / tetőcsere, korszerű ajtók, ablakok, 

vízvezetékrendszer, vakolatcsere, színezés /. 

Az óvoda épületét a nevelési, fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében az óvónők 

esztétikusan ízlésesen rendezik be. A több funkciót betöltő terek alkalmasak a szabad 

játékra, tevékenységek végzésére, az étkezésre, az alvásra, pihenésre. A belső terek 

célszerű használatakor gondolunk a gyermekek elkülönülési igényeire is.  Kialakítunk 



kuckót a mese és versmondáshoz, orvosos játék gyakorlásához, babszobát, fodrászüzletet, 

boltot, legósarkot, évszakhoz kapcsolódó élősarkot stb.  

A csoportszoba egy részében a gyermekek nyugodtan rajzolhatnak, festhetnek, mintázhatnak, 

mindehhez elérhető közelségben vannak és rendelkezésre állnak a vizuális alkotás 

eszközei. 

 

A nevelés célkitűzése megkívánja, hogy kisgyermekeink mozgásterét lehetőség szerint a 

legnagyobbra tágítsuk. 

Ezért alakítunk ki egy nagy összefüggő teret a nagymozgásos játékeszközök használatára. 

Az öltözők ízléses berendezése, világítása, fűtése, szellőzöttsége feltételt teremt a nyugodt 

vetkőzéshez, öltözéshez. Itt található a szülők részére érdeklődést felkeltő tájékoztató 

tábla, ahol egy évszakhoz, jeles naphoz rendelten információt kapnak. /versek, szervezési 

feladatok…/ 

A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítik szükségleteik kielégítését. 

Az óvoda fontos fejlesztési tere az udvar, ami nagy, egybefüggő mozgástér, nincs megosztva 

csoportonkénti játszóterekre. Az óvodaudvar esztétikai szépségét adja a sok fenyőfa és a 

későbbi telepítésű bokrok, cserjék, gyümölcsfák.  

Udvari játékaink folyamatos cserére szorulnak. 

1998-ban két vállalkozó segítségével létrejött a Bócsai Ovisokért Alapítvány, melynek célja a 

játékok folyamatos pótlása és előírásoknak megfelelő korszerűsítése. . 

Az eszköznorma jegyzékben rögzítetteknek az óvoda  nagyvonalakban megfelel.  

  

 

SAJÁTOS FELADATAINK 

Német nyelv az óvodában 

Régóta vita tárgya, hogy mikor érdemes elkezdeni a kisgyermekek nyelvtanítását. Azzal 

azonban a legtöbben egyetértenek, hogy minél korábban kezdődik el a nyelv játékos 

tanulása, annál könnyebben és gyorsabban lehet eredményt elérni. 

Mivel a Boróka Általános Iskolában első osztálytól tanulják a gyerekek idegen nyelvként a 

németet, ez az amúgy is új környezetben kevésbé lesz szokatlan számukra, hiszen már 

óvodában is ismerkedtek a német nyelv alapjaival.  

A Boróka ÁMK óvodájában a 2005/2006-os tanév óta folyik a német nyelv tanítása kizárólag 

a nagycsoportban, heti egy alkalommal. Célja, hogy a gyermekek felfedezzék, hogy 

létezik nyelv az anyanyelvükön kívül is, megismerjék annak hangzását, ritmikáját, 

dallamát, ezáltal pedig megszeressék a nyelvet. Mindezt játékos formában, minél 

többirányú megismerési módon keresztül. Életkori sajátosságaikat figyelembe véve fontos 

tényező a sikerélmény megélése, a játékokban való aktív részvétel. A sok ének, mondóka, 

versike, illetve azok eljátszása az érzelmi nevelést is elősegíti, így könnyebben tudnak 

azonosulni az adott nyelvvel. Mindehhez hozzájárul a tanult szavak, kifejezések 

szemléltetése kártyákkal, makettekkel, ujj-és kézbábokkal, illetve valóságos tárgyakkal. 

Nem utolsó szempont a német kultúrával való ismerkedés, hiszen a különböző ünnepeknél 

beszélünk a két nép eltérő szokásairól is, így még inkább közelebb kerülnek a nyelvhez. A 

megtanulandó szavakat témakörönként tanuljuk, természetesen a jeles napok sem 

maradnak ki.  

Egy tanév alatt kb. 32 foglalkozást tartok a gyerekeknek, ez a szám azonban módosulhat a 

különböző szünetek miatt. Témaköreink a következők: 

Bemutatkozás, köszönés 

Állatok (háziállatok, vadállatok) 

Család (közeli hozzátartozók) 

Színek 



Számok 

Ételek (zöldségek, gyümölcsök, egyéb élelmiszerek) 

Ruhaneműk 

Testrészek 

Internacionalizmusok 

Karácsony 

Húsvét 

Anyák napja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

 

 

KTKT ÓVODA  

CSÁSZÁRTÖLTÉSI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

2007. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÓVODA HELYZETELEMZÉSE 

 

" A nemzeti kisebbség jellegű nemzetiség a lakosság többségét alkotó nemzettel azonos 

államban együtt élő, saját anyanemzetétől határral elválasztott népcsoport. 

Tagjait a nyelv, a kultúra, az összetartozás tudata, valamint nemzetiségük megőrzésére 

irányuló akarat tartja össze." 

Kővágó László: Nemzetiségek a mai Magyarországon 

Kossuth Kiadó 1981 

 

Óvodánk Bács-Kiskun megye festőien szép településén, Császártöltésen található a 

faluközpontban. Elhelyezkedését szerencsésnek tartjuk, mert rövid kirándulások 

szervezésével már elérhetjük a parkerdőt, a halastavakat, a tájvédelmi körzethez tartozó 

vörös mocsarat és gyurgyalag telepet, de közel vannak a szőlők, kiskertek. Változatos, 

sokszínű lehetőséget biztosíthatunk gyermekeink számára a közvetlen 

kapcsolatteremtésre.  

 

A császártöltési Napközi Otthonos Óvoda egy közel 2700 lelkes község egyetlen óvodája. 

Nyitva tartása: 6-17 óráig tart munkanapokon, a szülők igénye és a fenntartó engedélye 

alapján. Óvodánk régi épület, mely lakóházból lett átalakítva.  Nem áll rendelkezésre 

minden csoport részére önálló mosdó, WC, ezért csak jól összehangolt napirendi keretek 

között tudunk dolgozni.  

2004 nyarán a vizesblokkok teljes körű felújítása megtörtént. A fenntartó az 1999/2000. tanév 

nyarán átalakította a csoportszobákat, hogy a gyermeklétszámhoz igazodva 3 

csoportszobában megfelelő elhelyezést biztosíthassunk gyermekeink számára. Óvodánk 

büszkesége az udvar, melynek összefüggő füves területe biztosítja a gyerekek szabad 

mozgását, illetve a szabadban tartandó foglalkozások lehetőségét.  Az óvoda nagy 

alapterülete indokolttá teszi 4 dajka foglalkoztatását.  

 

 

 AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

Óvodánkban összesen 10 fő dolgozik.  

Óvodapedagógusok száma: 6 fő, ebből német nemzetiségi szakképesítéssel rendelkezik: 3 fő 

Egy óvónő fejlesztő pedagógiai asszisztens végzettséget szerzett.  

Német nemzetiségi táncpedagógiai továbbképzést két óvónő végzett. 

Munkánkat óraadóként heti négy órában logopédus - gyógypedagógus segíti. 

A vezető óvónő vezetői teendőit csoportvezetői feladatai ellátása mellett végzi. 

Szakképzett dajkák száma: 4, közülük 2 fő gondozónői szakképesítéssel is rendelkezik. 

 

 2000. szeptember 01-től 3 csoportban foglalkozunk a gyerekekkel, mely csoportok a 

gyerekek életkorától függően lehetnek részben osztottak és vegyesek is.  

Csoportonként 2 - 2 óvónővel és összesen 4 dajkával dolgozunk. A délutáni nevelőmunka 

fontossága érdekében elengedhetetlen, hogy ebben a napszakban is szakképzett óvónők 

foglalkozzanak a gyerekekkel. A délelőtti és délutáni nevelőmunka szervesen kiegészíti 

egymást, egymásra épülnek.  

Miután egyetlen óvodája vagyunk a községnek, ezért fel kell vállalnunk: 

-    a szociális körülményei miatt mentálisan sérült gyerekeket, 

a sajátos nevelési igényű és tanulásban akadályozott gyermekek nevelését. 

 



Ennek érdekében törekednünk kell arra, hogy óvodapedagógusainknak lehetőséget 

biztosítsunk fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus illetve mentálhigiénés szakképesítés 

megszerzésére. 

Községünk lakosságának nagy részét ma is a német kisebbség alkotja. Éppen ezért a szülők 

kérésének megfelelően óvodánk sajátossága a német nemzetiségi nyelven folyó nevelés 

minden korcsoportban. Kiemelt feladatunknak tartjuk a német nemzetiségi nyelv és 

kultúra, valamint a hagyományok ápolását, átörökítését. Ezek a feladatok az óvodai 

nevelés komplex részeként beleolvadnak mindennapjainkba.  

 

 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

Óvodánk tárgyi feltételei minden tekintetben jónak mondhatók.  A fenntartó az épület 

állagának megőrzéséről mindig megfelelően gondoskodott, és a lehetőségekhez képest az 

épület adottságainak megfelelően alakította ki a szükséges helyiségeket pl.: logopédiai 

foglalkoztató, gyógypedagógiai munkát segítő mozgásfejlesztő szoba. 

 

SAJÁTOS FELADATOK 

 

A) A kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda német nemzetiségi programja  

 

Községünk lakosságának nagy részét ma is a német kisebbség alkotja. Éppen ezért a szülők 

kérésének megfelelően óvodánk sajátossága a német nemzetiségi nyelven folyó nevelés 

minden korcsoportban.  

Kiemelt feladatunknak tartjuk a német nemzetiségi nyelv és kultúra, valamint a hagyományok 

ápolását, átörökítését. Ezek a feladatok az óvodai nevelés komplex részeként 

beleolvadnak mindennapjainkba. A gyermeki tapasztalatok és élmények megbeszélésében 

a kommunikációnak, az állandó személyes érintkezésnek fontos szerepe van, akár magyar, 

akár a nemzetiségi nyelven történik. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert óvodánk 

dolgozóinak többsége beszéli a nemzetiségi nyelvet is. Csoportonként két óvónő 

biztosításával a nemzetiségi és magyar nyelven való kommunikálást valósíthatjuk meg a 

nap bármely szakában.  

Német nemzetiségi nevelési programunk tartalma is a tevékenységeken keresztül jut érvényre 

és a nevelési folyamat négyes tevékenységrendszerén, keresztül valósul meg: 

 

1. Játék és tanulási tevékenység: 

Az óvónő minden gyerekkel elsősorban anyanyelvén beszélgessen játék közben, ismertesse 

meg a gyerekekkel a játékok német elnevezését, nevezze meg a cselekvéseket német 

nyelven is. 

A gyermek tudjon alkalmazkodni a játék szabályaihoz, értse meg németül is azokat. 

Törekedni kell a népviselet egyes darabjainak gyűjtésére is, melyek felhasználhatók 

játékukban (pacsker, kötény, fejdísz, stb.)  

 

2. Társas, közösségi tevékenység: 

Az óvónő biztosítsa a nyugodt, derűs óvodai mindennapokat, amelyben lehetőség kínálkozik 

a gyermekek közötti, valamint a felnőtt - gyermek közötti minél gyakoribb 

kontaktusfelvételre a nemzetiség nyelvén is.  

 

3. Munkatevékenység: 



Az óvónő tanítsa meg a gyerekeket a feladatok elvégzésére, ismertesse meg velük német 

nyelven is, az adott munka eszközeit, azok ésszerű használatát, a munka legcélszerűbb 

fogásait, azok sorrendjét. Teremtse meg az életkorukhoz és erejükhöz mért önálló 

munkalehetőségeket, biztosítsa a legalkalmasabb eszközöket, szoktassa rá a gyerekeket, 

hogy tartsák azokat rendben. 

Teremtse meg a nyugodt, kiegyensúlyozott munkához való légkört 

 

4. Szabadidős tevékenység: 

A szabadidős foglalkozások fontosságát abban látjuk, hogy a gyermek megtanulja, hogyan 

gazdálkodjon az önmaga számára felszabaduló, rendelkezésre álló idővel.  

 

Az óvónő teremtsen olyan helyzetet, ahol a gyerekek spontán gyakorolhatják a német nyelvet, 

ösztönözze a gyerekeket a német népi gyerekjátékok, mondókák, dalok eljátszására, 

éneklésére, ismertesse meg a gyerekekkel a német kisebbség tánckultúrájából az 

egyszerűbb tánclépéseket. 

A gyakori spontán beszédhelyzetek lehetőséget biztosítanak mindkét nyelv gyakorlására. 
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ÓVODA  HELYZETELEMZÉSE  

 

Óvodánkba a község és vonzáskörzetéhez tartozó külterületi településeken élő 3 - 7 éves korú 

kisgyermekek járnak. Óvodánk 3 csoportos. A csoportokban az óvónők hetes váltásban 

dolgoznak. A délutáni pihenés időszakára összevonásra van szükség, annak érdekében, 

hogy a nyitva tartás idejére biztosítva legyen óvodapedagógus  

 

 SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

A nevelő-oktató munkát 5 óvónő végzi. Az óvoda vezetője: Németh Mihályné. Mindenkinek 

felsőfokú végzettsége van. Többéves szakmai tapasztalatok birtokában az óvónők nagy 

hatékonysággal végzik feladatukat. A nevelési feladatok megvalósítását 3 szakképzett 

dajka segíti. Szakmai igényességükre vall, hogy saját elhatározásból önköltségükre 

elvégezték a dajkaképző tanfolyamot. 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

Helyi sajátosságokat tekintve az óvoda, az iskola épületeivel közös telken, a községi park 

mellett található. A főépületben kettő csoportszoba, vezető óvónői szoba, 

mellékhelyiségek (mosdó, WC), konyha és ebédlő helyezkedik el. Egy másik épületben 

kapott helyet a harmadik óvodai csoport a hozzátartozó mellékhelyiségekkel. A 

mosdókban melegvíz van. Szükségesnek tartjuk egy zuhanyzó kialakítását. Egészséges 

életmódra való neveléshez a higiénikus feltételek biztosítása nélkülözhetetlen. A 

csoportszobákban szép, esztétikus fabútorok találhatók. Az elmúlt évben a nyílászárók 

cseréjére és parketta felújításra került sor.. 

 

 Bútorok, polcok, padok segítségével kialakíthatók állandó helyek az elmélyült 

alkotómunkára, tevékenységre: pl. barkácsolás, gyurmázás, rajzolás, mesélés, bábozás stb.  

Fontos objektív feltétel az óvoda udvara és környezete. Szülők segítségével füvesítésre és 

szánkódomb kialakítására került sor. Folyamatosan végezzük a növények ültetését, fa 

mászókák, hinták, egyéb udvari játékok felújítását és beszerzését. A minél nagyobb 

egybefüggő játszó és mozgásra alkalmas terek kialakítása nagymértékben elősegítené azt 

a pedagógiai célunkat, hogy a kooperáció és kommunikáció gyakorlása az egész nap 

folyamán kölcsönösen és akadálytalanul megvalósuljon. Ugyanezt a célt szolgálja a 

csoportszoba szűk kereteinek kitágítása azáltal, hogy lehetővé tesszük az egyik csoportból 

a másikba történő átjárást a kisebb és nagyobb gyerekek egymás közötti 

kommunikációjának és kooperációjának elősegítése érdekében. 

 

 

SAJÁTOS FELADATAINK 

Gyermekvédelem 
 

A gyermekvédelmi munka felelőse a vezető óvónő. A vezető felel azért, hogy a gyermekek 

jogai maradéktalanul érvényesüljenek.  

A családok életkörülményeinek figyelemmel kísérése mindannyiunk feladata, a megfelelő 

információszerzéshez nélkülözhetetlen a családlátogatás, ahol közvetlenül 

szembesülhetünk a körülményekkel.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szülőt tapintatosan kérjük arra, hogy 

gyermekének alapvető testi, lelki szükségleteit igyekezzen kielégíteni.  

Minden óvónő és dajka munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai 

eszközökkel való segítése. Segítsük a család és gyermekek életkörülményeinek javítását.  

Hittan 



A 2000/2001 nevelési évtől hitoktatás folyik az óvodánkban délutáni foglalkozás keretében 

mind a római katolikus, és evangélikus vallású gyermekek számára. A hitoktatás 

ingyenes. 

 

Zenés torna 

Hetente egy alkalommal az iskola sportcsarnokában zenés tornát tartunk délutánonként, 

melyet az óvoda pedagógusai vezetnek. 
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ÓVODA HELYZETELEMZÉSE 

 

A mi óvodánk egy 787 lelket számláló kis faluban található. 

A benne élő emberek többsége idős korú, sokan laknak még tanyán, az óvodától kb. 3-5 km-

re. A falu központjába lakó fiatalok saját családi házzal rendelkeznek. Legtöbbjük két 

gyermeket vállalt, de a tanyán élők között nem ritka a 4-5 gyermekes család. 

 Munkalehetőség kevés van, így a dolgozók a közelben lévő Kiskunhalasra és Kecelre járnak 

el. Magas a munkanélküliek száma és az alkalmi munkából élőké. Ezekben a családokban 

gyakori az alkoholfogyasztás, és ők a nagycsaládosok. Iskolai végzettségük legfeljebb az 

általános nyolc osztálya, vagy valamilyen szakmunkásképző. Az érettségizettek, főiskolát 

végzettek száma elenyésző. Így elmondható, hogy óvodásaink nagyobb része 

ingerszegény környezetből, hátrányos helyzettel kerül be az óvodába. 

A családok többsége az óvodától várja el, hogy a gyermeküket az iskolára alkalmassá tegye. 

Sokan nem is partnerek ebben a feladatban, még azt is nekünk, óvónőknek kell pótolnunk, 

ami a család feladata lenne (pl. megfelelő ruházat híján mi, dolgozók hozzuk el 

gyermekeink kinőtt ruháját a gyermeknek). 

Két vegyes csoportot tudunk indítani, mert az önkormányzat 1993-ban bővítette, 

korszerűsítette az óvodát. Így a nagy - középsősök csoportszobája nagyobb lett, az addig 

külön álló épületben lévő ebédlőt és konyhai kiszolgáló helyiséget összeépítették a 

főépülettel. Bővíteni tudták a vizesblokkot, még egy mosókonyhát is létrehoztak. Sokszor 

erejükön felül is támogatják az intézményt, mivel a képviselők is tudják, sok gyermeknek 

az óvodában jut főtt étel, meleg szoba. 

 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Óvodánk nevelőtestülete a tevékenységközpontú óvodai nevelési programot választotta 

előzetes elolvasás és megbeszélés után. Ahhoz, hogy munkánkat ez alapján, a program 

alapján végezhessük, néhány pontot adaptálni kellett. A személyi feltételeink viszont 

jónak mondhatóak. Csoportszervezési problémáink nincsenek, mivel adott az a tárgyi 

feltétel, miszerint 2 csoportszobánk van. Egy vegyes csoportot tudunk indítani. 

Létszámalakításunk a gyermekek születési számától függ, de maximum 36 fő az óvodában. 

Figyelembe vesszük még a csoportok kialakításánál, hogy az iskolába menőkkel 

hatékonyan tudjon az óvodapedagógus foglalkozni! 

Személyi feltételeink: egy csoportban 2 óvónő és 2 dajka dolgozik, a dajkák szakképzettek. A 

kisegítők közül a védőnő látogatja az óvodát alkalomszerűen.  

Utazó logopédus van az óvodában, a Nevelési Tanácsadó alkalmazásában. 

 

 TÁRGYI FELTÉTELEK 

Az alapellátás biztosított az önkormányzat részéről. 

Az alapellátáson felül az ésszerű takarékosság jegyében biztosítják az eszköznormákat a helyi 

programnak megfelelően. 

A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzéket a fenntartó elfogadta és 2008. aug. 

31-ig folyamatosan biztosítja a beszerzéseket. 

A tornaszoba használatát az iskolában heti 1-1 alkalommal vesszük igénybe csoportonként. 

 

SAJÁTOS FELADATAINK 

 

Helyi adottságokról és igényekből fakadó nevelési elvek 

 



Hátrányos külterületi lakhelyükből adódóan fontos, hogy biztosítani tudjuk a rendszeres 

óvodába járást. 

A beszédhibás gyermekek magas száma miatt a beszédfejlesztő feladatok alkalmazása, 

kapcsolatépítés a logopédussal. 

Vegyes életkorú csoportok megszervezését jól szervezett napirend segítségével oldjuk meg. 

Hátrányos helyzetük miatt különösen a gyermekek védelmi jogának érvényesítése. 

 

A helyi adottságokból fakadó nevelési elvek megoldásához elengedhetetlen az óvónők 

megértő, bizalmat ébresztő magatartása. 

 

Különleges gondozást igénylő gyermekek nevelési elvei 

 

A gyermek másságának elfogadását kell biztosítani az óvodában. 

Alkalmazkodó készség, önállóság kialakulásához megfelelő feltételeket biztosítunk. 

Különleges gondozási igényeknek kielégítéséhez szükséges feltételek megteremtése. 

Tudatos fejlesztés- komplex diagnózis, a szakértői javaslatra épülő egyéni fejlesztési terv 

alapján folyik a foglalkozás. 

Kontrollvizsgálat alapján folytatható a fejlesztés. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése 

 

Az óvodapedagógusok megfigyelései, tapasztalatai alapján egy-egy kisgyermekről az óvodai 

nevelés adott szakaszában következtetni lehet arra, hogy a tanuláshoz, beilleszkedéshez 

szükséges adottságok, képességek, készségek struktúrája, szintje megfelelő-e. 

 

Amennyiben lényeges eltérések, hiányosságok állnak fenn, a szülőket a megfelelő indokok, 

tapasztalatok, tények alátámasztásával kérjük, vigyék gyermeküket nevelési tanácsadóba, 

esetleg tanulási képességeket vizsgáló bizottsághoz. 

Ha a nevelési tanácsadó vagy az illetékes bizottság megsegítő, fejlesztő jellegű foglalkoztatást 

javasol, az óvoda (esetleg az ÁMK más pedagógusa, logopédus) fejlesztheti, segítheti a 

gyermeket. 

Óvodánk azon gyermekek fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai feladatellátását vállalja, akik 

beszédhibával, a tanuláshoz szükséges képességek (érzékelés, észlelés, figyelem, képzelet, 

emlékezet, gondolkodás, grafomotorikai ügyesség) gyengeségével, zavarával 

rendelkeznek, azáltal későbbi tanulási tevékenységükben nehézségek, kudarcok állhatnak 

elő. 

 

A várható, felmérhető tanulási zavarok, részképesség zavarok csökkentése, megszüntetése 

érdekében óvodánkban fejlesztő pedagógiai megsegítés folyik gyógypedagógiai tanári 

konzultáció igénybevételével.  

Óvodánk vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek azon csoportjának fejlesztését, akik:  

beszédhibával rendelkeznek, 

anyanyelvi részképességek gyengeségével, fejletlenségének zavarával küzdenek, 

matematikai részképességek gyengeségével, zavarával küzdenek, 

kevert részképesség gyengeséggel és zavarokkal küzdenek, 

enyhe és közepes fokú beilleszkedési- és magatartászavarral rendelkeznek. 

 

Ezen gyermekek esetében a szakértői bizottságok javaslatára egyéni fejlesztési tervet 

készítünk. 

Az egyéni fejlesztési tervek megvalósítása egyéni vagy kiscsoportos (2-3 gyermek) 

foglalkozásokon történik a délután folyamán. A fejlesztést végző óvodapedagógus vagy 



más pedagógus a foglalkozások tartalmáról, módszereiről a csoportvezető 

óvodapedagógusokat, a szülőket folyamatosan tájékoztatják. 

 

A feladatok jellegéből adódóan otthoni gyakorlási anyagot is ajánlunk. A foglakozások 

anyagát egyéni fejlesztési naplóban vagy logopédiai munkanaplóban dokumentáljuk.  

 A 2006/07. nevelési évben a gyermekek szakszerű gyógypedagógiai ellátását szakképzett 

pedagógus végzi. Ezen foglalkozások tárgyi feltételei is biztosítottak. 

 

Az óvoda feladata, hogy biztosítsa a fejlesztő tevékenységek feltételeit:  

- a megfelelő szakember: 

logopédus, 

gyógypedagógiai tanár (konzulens), 

fejlesztő óvodapedagógus 

  - alkalmas helyiség a foglalkozásokhoz  

  - megfelelő taneszközök és feladatlapok 

  - fejlesztő játékok biztosítása 

 

A fejlesztő foglalkozások leggyakoribb anyagai: 

koordinált nagymozgások, testséma, testtudat kialakítása, 

finommozgások, grafomotorikai fejlesztés Kulcsár Mihályné: Mozgásterápia a tanulási 

zavarok megelőzésére c. munkája alapján, 

térbeli, síkbeli tájékozódás fejlesztése Csabay Katalin: Lexi-sorozatának segítségével,  

grafomotorikai fejlettség kialakítása érdekében színezések, rajzolások, anyanyelvi 

részképességek fejlesztése: szókincsbővítés, rövid mesék, történetek hallgatása, tartalom 

visszamondásával, mondókák, dalok tanulása, ritmusának kísérése járással, tapssal egyéb 

mozgással; 

matematikai részképességek fejlesztéséhez manipulációs, gyakorlatorientált terápia Csonkáné 

Polgárdi Veronika: Számolás 1. tanulási részképességeket fejlesztő feladatgyűjteménye 

segítségével; 

vizuális, auditív percepció fejlesztése A Nebuló c. fejlesztőpedagógiai feladatlapok 

segítségével a szakértői bizottság javaslatára. 

 

A megsegítő tevékenységek a szülő kérésére Tanulási Képességek Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottságok kontrollvizsgálatai alapján több éven keresztül is végezhető, -

illetve szülő kérésére megszüntethető. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

szakértői javaslatai alapján személyre szólóan történik. 

Az óvodában a fejlesztő foglalkozásokat az óvodapedagógus a gyógypedagógus- konzulens 

irányításával végzi. 

Logopédiai ellátás 

A logopédiai szakszolgálat óraadó tanára heti rendszerséggel foglalkozik a beszédhibás 

gyermekekkel. 
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ÓVODA HELYZETELEMZÉSE 

Óvodai csoportok száma: 2  

Kaskantyú község Bács-Kiskun megye középső területén található. Kiskőrös 

vonzáskörzetéhez tartozik, attól 10 km-re helyezkedik el.  

Hosszú évtizedekig a község jellemzője volt a viszonylagos elzártság, hiszen nem volt közúti 

átmenő forgalom a faluban. 

Az utóbbi évtizedekben megépült új bekötőút, és a községen keresztül közlekedő távolsági 

buszjáratok ezt az elzártságot valamelyest csökkentették. Hosszú évtizedeken keresztül a 

dinamikus gazdasági fejlődés volt a községre a legjellemzőbb. A terület fő gazdasási ága 

az egyéni szőlő és gyümölcstermesztés, ezt egészítette ki munkalehetőségként a helyi 

szakszövetkezet. Az egyéni gazdálkodás tisztes anyagi javakat biztosít a lakosságnak.  

Fejlődött ugyan az infrastruktúra, és a szociális otthon létrejötte is teremtett 

munkalehetőségeket, a munkanélküliség mégis megnőtt.      

Jellemző községünkre, hogy a földdel nem rendelkezők csak alkalmi munkából élnek. A 

gazdasági helyzet romlása magával hozta, hogy szinte alig van építkezés falunkban. Kevés 

a házasságok száma és a születendő gyermek.  

Óvodánk napközi otthonos, mely két csoporttal és egy nagy főzőkonyhával működik, ahol a 

helyi általános iskola tanulóinak is főzünk. 

  

Intézményünkben egész napos nevelés során folyik a gyermekek személyiségének komplex 

fejlesztése. 

 

 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Az óvodában 4,5 fő alkalmazott dolgozik. 

Az óvoda dolgozói 

      Felsőfokú végzettségű főállású óvónők                                     3 fő 

      Pedagógiai munkát segítő dajka                                              1,5 fő 

Délelőtt és délután folyamán is foglalkoznak óvónők a gyermekekkel. 

 

  

TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

A játéktevékenység eszközei: 

A költségvetésből és a jótékonysági bál bevételeiből tudunk játék eszközöket vásárolni. Az 

alapvető játékeszközök biztosítottak mindkét csoportban. 

Az óvoda udvarát jó lenne esztétikus és a gyermekek által nagyon kedvelt mozgásfejlesztő 

eszközökkel felszerelni. 

 

Az óvoda tanulási eszközei:  

A szakmai eszközök beszerzése költségvetési keretből történik. A „piacon” megjelent új 

fejlesztő játékok, eszközök, anyagok folyamatos beszerzését továbbra is biztosítani kell. 

 

Az óvodának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere 

A jelenlegi állapot szinten tartása feltétlenül szükséges.  

 

Egyéb tárgyi, dologi eszközök bemutatása: 



A tornatermet időnként igénybe vesszük egy-egy foglalkozás idejére, ezen kívül a farsangi 

rendezvényt és egyéb ünnepeket a művelődési házban bonyolítjuk le. 

 

 

SAJÁTOS FELADATAINK 

 

Gyermekvédelem  

Célunk: 

Minden gyerek egyenlő jogokkal, egészségesen és harmonikusan fejlődjön, lehetőleg családi 

környezetben, az óvoda segítségével. 

 

Feladataink: 

A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek felkutatása, és lehetőség szerint minél előbb 

óvodába járattatása. 

Különös figyelmet fordítunk a testápolás teendők elsajátítására.  

Ezek a gyerekek feltétlen egyéni bánásmódot igényelnek, és esetenként külön foglalkozást is. 

Hátrányos helyzetük miatt nem kerülhetnek perifériára, és ugyanolyan tagja kell, hogy 

legyenek a közösségnek, mint a többi gyerek. 

Az érzelmileg sérült gyermekeknek nekünk kell megadni azt a szeretetet, amit esetleg mástól 

nem kap meg. 

Kapcsolattartás a családdal a gyámügyi előadóval, védőnővel. 
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ÓVODA HELYZETELEMZÉSE 

 

Az intézmény adatai 

Az óvoda 6 tagóvodából álló intézmény egység : 1996-ban integrálódott egy vezető 

irányítással.  

Tagóvodák neve, címe: 

 

Árpád úti  Óvoda 

6200. Kiskőrös, Árpád u. 6. 

Telefon: 06/78/ 413-970 

Tagóvoda vezető: Dénes Istvánné 

 

Batthyány úti  Óvoda 

6200. Kiskőrös, Batthyány u.2. 

Telefon: 06/78/ 312-152 

Tagóvoda vezető: Horváthné Kocsis Mária 

 

Erdőtelki Óvoda 

6200. Kiskőrös, Nyárfa u. 35. 

Telefon: 06/78/ 311-528 

Tagóvoda vezető: Pálné Míg Eszter 

 

Mohácsi úti  Óvoda 

6200. Kiskőrös, Mohácsi u. 41. 

Telefon: 06/78/ 311-822 

Tagóvoda vezető: Birkás Kálmánné 

 

Szűcsi Óvoda 

6200. Kiskőrös, Rákóczi u. 144. 

Telefon: 06/78/ 311-840 

Tagóvoda vezető: Györk Ernőné 

 

Thököly Óvoda 

6200. Kiskőrös, Thököly u. 15. 

Telefon: 06/78/ 311-022 

Tagóvoda vezető: Bakosné Mezei Györgyi 

 

 

ÓVODA HELYZETELEMZÉSE  

Bács-Kiskun megye középső területén helyezkedik el Kiskőrös város, amely dinamikusan 

fejlődő település, és nagy magyar költőnk Petőfi Sándor szülővárosa. 

 

Városunkban 6 tagóvoda működik, melyek területileg optimális elhelyezkedésűek. A 

gyermekek ellátása a szülők igényei alapján biztosítható. 

Intézményünk 475 gyermek befogadására alkalmas, minden 3-7 éves korú gyermeket fel 

tudunk venni.  

Jelenlegi csoportok száma 19, melyek osztatlan, osztott és részben osztott 

csoportszerkezetűek, 

Az épületek átalakítással váltak óvodákká, ezért állandóan felújításra szorulnak. 



Az Árpád úti Óvoda épült eredetileg is óvodának a város központjában. 

Az óvodák saját udvarral rendelkeznek, melyek biztosítják gyermekeink számára a mozgás és 

játéktevékenység kibontakoztatását. 

Csoportszobáink alapterületei változóak, 30 m
2
 – 50 m

2
-ig terjednek. 

Három óvodánk rendelkezik tornateremmel, illetve tornaszobával. Az eltérő szociokulturális 

helyzetű családok gyermekeit tiszta, igényes és esztétikus környezetben tudjuk fogadni. 

 

A tevékenységközpontú nevelés programjában leírtak mellett a 6 óvoda szemléletét átölelve 

fogalmazzuk meg feladatainkat. 

 

 SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Jelenlegi dolgozóink létszáma:      65 fő 

Főiskolai végzettségű 

óvodapedagógus:                           21 fő 

Felsőfokú végzettségű 

óvodapedagógus:                           19 fő  

Pedagógiai munkát segítő  

Dajka, takarító:                               19 fő              

Ügyintéző:                                        1 fő 

Fűtő, karbantartó:                             4 fő                

Gazdasági vezető                              1 fő              

     Összesen:                                    65fő                 

 

Óvónőink NÉGY szakmai munkaközösségben tevékenykednek: 

Anyanyelvi, drámapedagógiai, báb (Óvónői Bábcsoport) 

Egészségnevelési 

Környezet és természetvédelmi 

Vezetői munkaközösségben 

 

Egymás munkájának segítése céljából bemutatókat tartank, melyeket megbeszélések, 

módszertani ajánlások követnek. 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

Épületeink állagának megőrzése, folyamatos felújítása anyagi források figyelembevételével 

történik. 

  

A Batthyány utcai Óvoda a legrégibb épület, 6 csoporttal működik. Esztétikus környezetben, 

jól felszerelt játszótérrel fogadja a gyermekeket. 

 

Az Árpád úti Óvoda 4 csoportos, eredetileg is óvodának épült, melyhez bölcsőde is 

kapcsolódik. Megfelelő körülmények között működik. 

 

A Mohácsi és Szűcsi Óvoda 3 -3 csoportos. Régi családi házból és irodaépületből alakította ki 

1974-ben a helyi szakszövetkezet. 1979-től mindkét óvoda önkormányzati óvoda lett. 

Rendezett környezetben, a város két külterületén, jól felszerelten várja a gyermekeket. 

 

A Thököly úti Óvoda is régi épület, 2 csoporttal működik, átalakítással vált óvodává. Igényes 

környezetben fogadja a gyermekeket. 

 



Külterületi az Erdőtelki Óvoda, mely a városon kívül helyezkedik el. 

Egy vegyes csoporttal, tiszta és rendezett környezetben működik. 

 

Árpád úti Bölcsőde 3 csoportos 34 férőhelyes. Városközpontban elhelyezkedő intézmény. 

Rendezett környezetben fogadja a gyerekeket. Megfelelően felszerelt.  

 

A külső és belső környezet javításáért, szépítéséért mindent megteszünk, igyekszünk 

lehetőségeinket minél jobban kihasználni. 

A program megvalósításához alapvető tárgyi eszközeink rendelkezésre állnak, fejlesztésük, 

bővítésük folyamatosan történik. 

 

AZ ÓVODÁNAK A  PROGRAM   CÉLJAIHOZ  RENDELT ESZKÖZRENDSZERE 

 

A játéktevékenység eszköze 

A játék az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb 

eszköze. 

Óvodáink tárgyi- dologi fejlesztését a rendelkezésünkre álló anyagi fedezet 

figyelembevételével a költségvetésből, pályázati pénzekből, szponzorok, szülők 

támogatásából próbáljuk megoldani. 

 

 

Az óvodai tanuláshoz szükséges fejlesztési eszközök. 

Az óvodában a tanulás folyamatos, utánzásos, és az óvodapedagógus által irányított 

megfigyelés, tapasztalatszerzés. A tanuláshoz szükséges fejlesztési eszközellátottságunk 

közepesnek mondható. Fontos az állagmegőrzés, a hiányosságokat az eszközjegyzékben 

meghatározottak szerint pótoljuk. 

A szakkönyvtámogatás biztosításával gyermek és szakkönyvtárunk bővült, minden óvoda 

rendelkezik mini könyvtárral. 

Az elnyert pályázatok nagymértékben segítik és kiegészítik költségvetésünket 

Az óvónők is sokféle játékeszközt készítenek, készíttetnek. 

Gyermekeink testi képességeinek fejlesztésére mozgásfejlesztő tornaeszközök állnak 

rendelkezésre, melyek kedvezően befolyásolják a szervezet növekedését, 

teljesítőképességét. 

Az anyanyelvi nevelés, a bábozás, dramatizálás motiválásához különböző bábok állnak 

rendelkezésünkre, melyek mennyiségét folyamatosan bővítjük. 

Az óvodák jól ellátottak az audiovizuális eszközöket tekintve. Az utóbbi években a régi, 

elavult készülékek egy részét sikerült lecserélnünk. 

 

Fontosnak tartjuk a költségvetés által biztosított anyagi fedezet leghatékonyabb 

gazdálkodását, kiegészítve támogatásokkal, pályázati pénzekkel, szülői segítséggel. 

 

Egyéb  tárgyi-, dologi  eszközök 

Óvodáink zárt játszóterekkel rendelkeznek. A környezetbarát, mozgásfejlesztő játékszerek 

ideális játéklehetőséget biztosítanak a gyermekek számára. 

Évek folyamán kialakítottunk: 

Tornatermet: Batthyány, Szűcsi, Mohácsi Óvodáknál. 

Játszóteret: Thököly, Batthyány, Szűcsi Óvodáknál. 

KRESZ pályát: Mohácsi Óvodánál. 

 



A jelenlegi törvényi előírásoknak megfelelően szükséges lenne az Árpád és Thököly 

Óvodákban tornaszoba kialakítása. 

Fejleszteni kívánjuk a többi óvodánál is a játszóudvarokat, pancsolókat. Az EU 

szabványoknak megfelelően folyamatosan kívánjuk lecserélni az udvari játékainkat. 

 

SAJÁTOS FELADATAINK 

 

A nemzeti óvodai nevelés 

 

(A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló LXXVII. törvény) 

 

„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát.”  

                                                                        /görög mondás/ 

 

A Szűcsi Óvodában 2 csoportban foglalkozunk a nemzetiségi nyelv - szlovák nyelv - 

kultúrájának megőrzésével.  

Az óvodában 2 óvónőnek van szlovák nyelvből bizonyítványa. A szociokulturális helyzetéből 

adódóan, ebben az óvodában nyílt lehetőség e feladat megvalósítására. 

 

Cél: az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően 

biztosítani a szlovák nyelvnek és kultúrának megismerését.  

 

Fő feladatok: Két nyelven folyik a nevelés a középső és nagycsoportos gyerekek körében.  

Ápolni az életmódhoz kötődő kultúrát, hagyományokat és szokásokat; 

A nyelvre jellemző artikulációs gyakorlatok kialakítása; 

Gyermekek felkészítése a kisebbségi nyelv iskolai tanulására; 

Segíteni a kisebbségi identitástudat kialakulását és fejlesztését.  

 

A nevelési feladatok elérése érdekében:  

Kommunikációs helyzetek megteremtésével eljuttatni a gyermekeket a beszédmegértés 

szintjére; 

Beszédkészség alapozása szlovák nyelven; 

Változatos, élmény gazdag tevékenység biztosítása; 

Nemzetiségi hagyományok átörökítése. 

 

Személyi feltételek: 

A nevelőmunkát 2 óvodapedagógus végzi. Az óvónők ismerik a szlovák hagyományokat, 

szokásokat és fontos feladatnak tekintik a kultúrkincs továbbörökítését. 

Szakmai tudásukkal hozzájárulnak az óvodai nevelés eredményességéhez. Az évente 

megrendezésre kerülő országos továbbképzéseken aktív részvételükkel bővítik 

tapasztalataikat és nemzetiségi kapcsolataikat.  

 

A sajátos fejlesztési program szervezési formája, időkerete: 

Heti két alkalommal nemzetiségi napot tartanak kötelező és kötetlen foglalkozás keretein 

belül, rugalmas heti és napirendben, a nyelvi szituációktól függően.  

 

Kötelező foglalkozás:  

Mese – vers 

Ének 

Környezet. 



 

Kötetlen foglalkozás:  

Kisfoglalkozások. 

 

A nap többi részében is, más tevékenységek folyamán szlovákul beszélgetnek:  

öltözködés, 

séta alkalmával 

  

A tevékenységek eszközei, módszerei: 

Bemutatással kapcsolt magyarázat, utánzás, szemléltetés, ellenőrzés, értékelés és feladatlap. 

Sok-sok szemléltető eszközzel tesszük gazdagabbá a tudatosítás módját.  

 

Tevékenységformák:  

A játék, az irodalom a zene, a vizuális élmények lehetővé teszik az utánozáson alapuló nyelv 

elsajátítását.  

A munkajellegű tevékenységekbe is hatékonyan megvalósul a nyelvhez fűződő pozitív 

érzelmi viszony.  

A mindennapi élet során adódó beszédhelyzetekkel segítik a beszéd fejlődését.  

 

A nyelvi fejlődés jellemzői az óvodáskor végén:  

a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként alakuljon ki a pozitív érzelmi 

viszony a nyelv iránt; 

életkoruknak megfelelően rendelkezzenek olyan szókinccsel, amely lehetővé teszi, hogy 

ismereteit tudja közvetíteni; 

biztonsággal vállalja a válaszadó szerepét; 

sajátítsák el a kisebbségi kultúrából merített dolgokat, meséket, verseket, mondókákat és 

játékokat; 

szerezzenek tapasztalatokat a helyi kisebbségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra 

értékeiről, tanulják meg tiszteletét, védelmét.  

 

 

Szlovák nemzetiségi nyelvi nevelés tevékenységformái és feladatai: 

 

Játék: a nap folyamán kialakult játékszituációk felhasználása a nyelvi kommunikációra, 

tárgyak megnevezése szlovákul. Szerepjátékokkal a mindennapi kommunikálás 

gyakorlása, bábozással a nemzetiségi nyelv bátrabb használata.  

Mese – vers: az anyanemzet és a helyi kultúrából merített mesék rövid szöveggel, esetleg 

átdolgozva. Anyaga: mondókák, kiolvasók, altatók, ringatók, különböző témájú versek, 

főleg a helyi kultúrára jellemzők /amit nagyanyáink tanultak/.  

Ének – zene: anyaországi és helyi tájjellegű dalok, dalos játékok, rigmusok, esetenként táncos 

lépésekkel kombinálva – figyelembe véve a szlovák nyelv sajátos ritmusát. 

Rajzolás. mintázás: rajzolás, festés, kézimunka mellett a színek megnevezése, eszközök, 

tárgyak megnevezése szlovákul. Népi motívumok felhasználása díszítésnél.  

Mozgás: mozgásos játékok a tornaszobában és a szabadban. Mozgások utasítása szlovákul. 

Szlovák jellegű táncok, körjátékok összeállítása utánzó mozgásokkal. Heti 1 alkalommal 

néptánc tanítás. 

Külső világ tevékeny megismerése: évszakok változásainak megnevezése szlovákul. 

Tapasztalatszerzés a természetben. Témakörök élethelyzetekben való feldolgozása. A 

szlovák nyelvi oktatás idevonatkozó részét mindig megelőzi a magyar nyelven elsajátított 

ismeret szerzése. Szlovák-tájház látogatása. Minden ismeretszerzés játékosságra alapul.  



Munka jellegű tevékenységek: a tevékenységek megnevezése szlovákul, esetleg a 

hozzákapcsolódó rigmusok, pl.: sütés, főzés.  

Tanulás: tapasztalás útján, utánozva, tevékenységek keretében, a nap egészében, játékosan! – 

szlovák nyelvi légkörben. Minták követése.  

 

Hagyományőrzés gyakorlati megvalósítása:  

Műsoros fellépés a Nemzetiségi és Szüreti Napokon 

Luca napi szokások gyakorlása 

Farsangi néphagyományok – Szlovák bál 

Nyílt napok megrendezése nemzetiségi nyelven 

Tavaszi ünnepkörök: húsvét, pünkösd 

Nemzetiségi gasztronómia megismertetése. 

  

Nemzetiségi kapcsolataink:  

Dédszülők, nagyszülők aktív részvétele az óvoda életében 

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 

Szlovák Szervezet 

Bem József Általános Iskola szlovákos tanulói 

Kapcsolattartás a pilisszántói szlovákos óvodával 

 

Gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelem fogalma tágabb értelemben magába foglalja a gyermeket körülvevő 

környezetet. Benne a család, a nevelési, oktatási, és egészségügyi intézmények által 

biztosított feltételeket a születéstől a felnőtté válásig.  

Jogszabályok: 

A közoktatási törvény 47.§ c. pontja kimondja: hogy az óvoda nevelési programja tartalmazza 

a gyermek és ifjúság védelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet.  

Nagy hangsúlyt helyez a gyermekek differenciált fejlesztésére, mindent el kell követnünk a 

gyermeki személyiség fejlődése érdekében.  

E feladatnak való megfelelés legfontosabb feltétele az óvodákban dolgozó gyermekvédelmi 

felelősök és az önkormányzat gyermekjóléti, és gyermekvédelmi munkát végző 

szakembereinek összehangolt, hatékony munkája. 

Az 1997. évi CLIV. Törvény. 42.§ 1. pontja:  

A ifjúság- egészségügyi gondozás célja a kiskorúak harmonikus testi-, lelki fejlődésének 

elősegítése.  

Ennek során biztosítani kell: 

az egészségnevelést, 

életkornak megfelelő szűrővizsgálatokat, 

életkorhoz kötött védőoltásokat,  

beiskolázás előtti vizsgálatokat. 

 

A gyermekorvos, és védőnő figyelemmel kíséri a gyermek testi, és szellemi fejlődését, együtt 

működik az óvónővel, segítséget nyújt számára az iskolaérettség megítéléséhez. Egymást 

segítő közös munkájuk eredményeképpen sikerül felismerni idejében  az enyhébb, de a 

gyerek sorsát befolyásoló fogyatékosságot ami az időben megindítandó kezelés egyik 

feltétele.  

 

A gyermekvédelmi munka tartalma:  

Évenként gyermekvédelmi terv készítése, 



Kapcsolattartás a Családsegítő szervezettel, Gyámhatósággal,  

Célja: Az eltérő szociokulturális körülmények között élő családok felkutatása, segítése. 

Feladatok:  

valamennyi pedagógus feladata a gyermeket veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megelőzésében, megszüntetésében való részvétel.  

tájékoztatni a szülőket a gyermekvédelmi felelős személyéről illetve elérhetőségéről 

 

Gyermekvédelmi felelős feladata: 

elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek óvodába kerülését, 

családlátogatás indokolt esetben,  

gyermekjóléti szolgálat értesítése probléma estén, 

rendszeres hiányzás okát feltárni, szükséges intézkedést megtenni, 

rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kezdeményezése,  

biztosítsa a gyereket illető jogok érvényesülését az óvodán belül,  

gyermekjóléti szolgálat keretében rendezett esetmegbeszélések meghívottja, rendszeres 

résztvevője. 

 

Az óvoda vezetője felel intézményében a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, és 

ellátásáért.  

 

Gyermeket megillető jogok: 

 

 A gyermeknek joga van:  

testi, értelmi, és erkölcsi fejlődését biztosító saját családi környezetben történő nevelkedéshez 

emberi méltósága tiszteletben tartásához, bántalmazással, elhanyagolással szembeni 

védelemhez. Ennek a jognak az érvényesülését segíti az őt körülvevő személyek jelzési 

kötelezettsége.  

Szabad véleménynyilvánítási jog illeti, illetve, hogy tájékoztatást kapjon jogairól és 

kötelezettségeiről fejlettségi szintjének figyelembe vételével.  

Joga van családjában, hozzátartozóival együtt élni. Anyagi okokból fennálló 

veszélyeztetettség miatt nem választható el a családtól. Az anyagi veszélyeztetettség 

megszűnésének eszköze a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.  

 

A gyermekvédelmi törvény a veszélyeztetettségről: 

Olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a 

gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.  

 

A veszélyeztetettség okai:  

Anyagi okok, 

Környezeti okok,  

A gyereket gondozó szülők életvitelében, nevelési tevékenységében felmerülő negatívumok, 

pl. bűnözés, alkohol, drog, elhanyagolás, bántalmazás 

Magatartási ok, amely a fenti körülmények hatására alakultak ki a gyermekben 

Egészségi ok 

A gyereket ellátó személy betegsége, amely akadályozza a gyermek megfelelő ellátását, ill. a 

gyermek olyan betegsége, amelyet a család külső segítség nélkül nem tud megoldani.  

 

Hátrányos helyzetű (eltérő szociális körülmények közül) gyermekeknél a szükségletek 

kielégítése korlátozott valamilyen mértékben, de fejlődése nem veszélyeztetett.  

 



A veszélyeztetett ill. hátrányos helyzetű gyermekek segítésének konkrét formái:  

Térítési díj kedvezmény, vagy átvállalás 

Esetenkénti ruhaneműgyűjtés 

Javaslattétel különböző adományok kiosztására 

A szülő által elmulasztott gondozási feladatok esetenkénti pótlása (testápolás), gondozási, 

nevelési normák, szokások erősítése a szülők felelősségének kiemelésével.  

 

A gyermekvédelmi munkához fontos a szülők megnyerése és az állandó kapcsolattartás.  

A gyermekek érdekében az egyéni bánásmód fokozott érvényesítését tartjuk fontosnak.  

 

 

Komplex egészségügyi – szociális, felzárkóztató és fejlesztő program az óvodában 

 

Küldetésünk: 

Ma Magyarországon egymás után indítanak egészséggel kapcsolatos programokat. Ezeknek 

mintegy láncszemeként óvodai közösségünk is több éve egyre nagyobb figyelmet fordít az 

egészséges életmód szokásainak kialakítására. Az egészséges életmódra nevelés mai 

éltünkben felértékelődött, fontossága hosszú távon meghatározza a felnövekvő gyermekek 

önmaguk által kialakított életstílusát. Mint tudjuk, a gyermekek utánozzák a 

környezetükben élő felnőtteket, ezért példát kell mutatnunk. Fontosnak tartjuk, hogy 

nevelőmunkánk teljesebbé tételéhez nemcsak a magyar, hanem a roma gyerekek 

egészségnevelését is fejlesztenünk kell, még azt egy másik szintről is kell elindítanunk. 

 

Hosszú távú célunk: 

Az intézményünk együttműködve kívánja elérni, hogy az óvodáskorú roma gyermekek 

100%.-a járjon rendszeresen óvodába. 

Ösztönözzük a gyermekeket, hogy elsajátítsák a magyar nyelvi ismereteket, valamint a 

többségi társadalom által képviselt értékrendet, amely elengedhetetlen a későbbi sikeres 

iskolai élethez. 

 

Rövid távú célunk: 

Rádöbbenteni a szülőket arra, hogy gyermekeiknek rendszeres óvodai jelenlétre van szüksége 

ahhoz, hogy ne hátránnyal kerüljenek az első osztályba. 

Felébresszük az egészség, tisztaság iránti vágyukat (gyerek, felnőtt egyaránt) 

Ismereteket adjunk át, hogy elsajátítsanak olyan képességeket, amelyek iskola által 

megkövetelt gondolkodás alapvető fogalmait tartalmazza. 

A gyermekek egészséges növekedésének, illetve időbeni fejlesztése. 

 

Közösségünk elvei:   

a tudatosság 

az odafigyelés 

a mértékletesség 

a fokozatosság 

az elsajátított és alkalmazott tudás 

az életmód megváltoztatása 

a másság elfogadása 

segítség másoknak 

 

Fő feladataink: 

Megismerni a roma gyerekek szokásait, megállapítani a hiányosságokat (családlátogatás) 



Differenciált, egyénre szabott feladatokkal segíteni felzárkóztatásukat. A gondozási, nevelési 

normák, szokások erősítése a szülők felelősségének kiemelésével 

Figyelemfelhívással és példaadással fejlesztjük a roma családok és az óvoda pozitív 

kapcsolatának megerősítését. 

Fokozott figyelemmel kísérjük, hogy a roma származású gyermekek rendszeresen vegyenek 

részt az óvodai nevelésben. 

 

A gyermekeket is megilleti a különleges gondozáshoz való jog. Óvodáink Kiskőrös város 

különböző területein helyezkednek el. Így minden óvodában elvileg járhatnak roma 

gyerekek. A Batthyány óvodában egy csoport működik fejlesztő csoportként már két éve. 

Intézményünkben 407 gyerek jár óvodába ebből 41 gyerek roma származású. 

Fontosnak tartjuk, hogy integrált óvodai nevelésben részesüljenek. A város külső területeiről, 

”telepeiről” érkeznek a gyerekek. Korábbi tapasztalataink azt mutatták, hogy a gyerekek 

többsége hátrányos és veszélyeztetett. Több generáció 20-25 fő él a komfort nélküli romos 

állapotú házakban. A hátrányok legelső oka a szülők alulképzettsége. Nagyon kevésnek 

van 8 ált. iskolai  végzettsége, szakmunkás alig akad köztük. Többségük csak alkalmi 

munkákból és főként állami segélyekből tartja el a családját. 

 

Programunk tartalmi elemei: 

Legfontosabb feladatunk a szomatikus nevelés 

 

A gyakorlati tennivalónk körébe az óvodában az alábbiakat soroljuk: 

Személyi higiéniára nevelés, az önálló testápolásra való képesség fejlesztése. 

Környezet higiéniájának védelmére nevelés 

Egészséges táplálkozási szokások és kultúrált étkezési magatartás kialakítása 

A mozgásigény kielégítése 

Kisebb egészségi rendellenességek korrekciója. 

Gyermekbalesetek, sérülések megelőzése. 

 

Ezeket egészítik ki a pszichohigiénés, és szociohigiénés nevelés, mely szoros egymástól 

különválaszthatatlan összefüggésben van a szomatikus neveléssel. 

 

1. Higiénés szokások kialakítása: 

Törekszünk a nyugodt, derűs, szeretetteljes légkör kialakítása. 

A szülők számára előadások szervezése. 

Szokások kialakításához a tisztálkodás, öltözködés, étkezés során szükséges eszközök 

megfelelő használata. 

Az orvos védőnő és ÁNTSZ rendszeres együttműködése az óvoda dolgozóival a gyermekek 

érdekében. 

 

2. Mozgásfejlesztés. 

A mozgásfejlesztés és testnevelés hozzásegíti a gyermekeket, az egészséget választó 

magatartás képességének kialakításához. 

Biztosítjuk a roma gyermekek számára a láb- és testtartásjavító zenés testnevelést. 

Meg kell a jövőben teremtenünk az úszásoktatás lehetőségét is. 

 

3. Nyelvi képességek fejlesztése: 

A gyermekek alapvető tevékenysége a játék. Egy létforma, fejlődésének alapja. A gyermek 

játékának megfigyelése közben képet kaphatunk ismeretekről, élményekről, szociális és 

értelmi fejlettségről. 



A roma családokban legtöbbször a saját anyanyelvükön beszélnek, ezért az óvónőnek a 

nyelvileg hátrányos gyermekekkel differenciált egyéni bánásmódot kell alkalmaznia. 

 

4. Népi hagyományok őrzése 

A magyar cigányok nem rendelkeznek saját népzenével. Az oláh cigányok dalkincse is 

vegyes. Nem használnak hagyományos értelembe vett  hangszereket A szülők 

bevonásával szeretnénk fejleszteni, megismerni a roma családok énekelt dalait. 

Összegyűjtjük a cigány mondókákat, meséket, gyermekjátékokat, ahhoz hogy ezzel is 

közelebb kerüljünk a másság elfogadásához,  és ezáltal a roma családokhoz. 

 

A program várható eredményei: 

Az óvónők beépítik munkájukba roma életmóddal foglalkozó szakirodalomból szerzett 

ismereteiket 

A szülők tapasztalatokat szereznek arról, hogy gyermekeik nem speciális tantervű iskolába 

kell járatniuk. 

Új ismereteket sajátítanak el a hagyományőrzéssel, egészséggel, életmóddal, munka 

hasznosságával kapcsolatban. 

A roma gyerekek szívesebben járnak óvodába, egyre csökken a diszkrimináció 

Nyelvi, érzelmi, értelmi képességeik fejlődnek, megismerik önmagukat, nő az önbizalmuk, 

pozitív énképük alakul. 

Megismerkednek olyan játéktevékenységekkel, játékeszközökkel, szokásokkal, amelyek a 

modern világra jellemzőek, s otthon nem biztosítottak. 

 

Fenntarthatóság: 

Az óvodai életbe beépülnek a program elemei, a kisebbségi nevelés továbbra is a Roma 

Centrummal és a szülőkkel fog zajlani 

A szülők, gyermekek ismereteiket, tapasztalataikat tovább adják a környezetükben élőknek. 

Egészségügyi feladatok megvalósulásával egy egészségesebb nemzedék indul tovább. 

 

„az első lépéseket nem a lábunkkal kell meglépnünk, hanem a fejünkkel” 

(Dr.H.Geering)   

 

 

Szabadidős tevékenység 

 

A szabadidős tevékenységek lehetőséget adnak a gyermekek elképzeléseinek önálló 

megvalósításához. Az óvodai életet úgy tervezzük, hogy változatos tevékenységeket 

kínáljunk az egyéni képességek fejlesztésére, a differenciált gyakorlásra. Tágabb 

lehetőség nyílik a gyermekek egyéni kéréseinek teljesítésére. 

 

Tevékenységi formák: 

 

Nevelési időben szervezett tevékenységek: 

Gyógy testnevelés – Batthyány óvoda. 

Zenés, ritmikus torna – Árpád, Mohácsi óvoda. 

Drámapedagógia – szerepjátékok fejlesztésével. 

Környezet és természetismeret – Mohácsi Óvoda. 

Bábozás, nyelvi játékok megismerése – Thököly, Erdőtelki Óvoda. 

Szlovák nyelv és néphagyomány ápolása – Szűcsi Óvoda. 

Év elején játszónapok szervezése a szülők bevonásával. 



 

Nevelési időn túl szervezett térítéses szolgáltatások: 

Külső szakemberek bevonásával, szülői igények alapján- heti egy alkalommal. 

Zene-ovi – zenei előkészítő 6-7 éves korú gyermekek számára – Batthyány Óvoda 

Német nyelv játékos megismerése – az idegen nyelv hangzásával való ismerkedés – Árpád 

Óvoda. 

Népi tánc, népi gyermekjátékok – Szűcsi Óvoda 

Zenés torna (aerobik) -Mohácsi, Árpád óvoda 

Meseház – Mohácsi Óvoda 
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ÓVODA HELYZETELEMZÉSE 

 

„Várunk a zöldövezeti óvodába!” 

Községünk kis település, a lakosság száma folyamatosan csökken. A falu földrajzi adottsága 

révén a lakosság nagy része földműveléssel, szőlőtermesztéssel, állattenyésztéssel 

foglalkozik. Az értelmiségi réteg aránya a lélekszámhoz viszonyítva jónak mondható. A 

lakosság egy része szakmát tanult. Az elhelyezkedési nehézségek miatt találunk 

munkanélkülieket is.  

 

A családok megélhetését nagyrészt segítik a háztáji gazdaságok. Az óvodások többsége 

otthonról hozza magával a paraszti munkával kapcsolatos ismereteket, élményeket. Sokuk 

családjában még ma is használatosak a paraszti gazdaságban használatos eszközök, 

szerszámok. Nap mint nap látnak lovas kocsit, ház körül élő állatokat, terményeket. A 

rászoruló családok étkezési támogatást kapnak. A családok között kiemelkedő 

lakáskörülményekkel kevesen rendelkeznek. A község lakosainak nagy része saját 

tulajdonú családi házban él. Néhány család él a nagyszülőkkel együtt, vagy albérletben.   

A községben a kétgyermekes családmodell a jellemző, néhány család háromnál több 

gyermeket nevel, közülük két család hét gyermeket. A községben több családnál helyeztek 

el Területi Gyermekvédelmi gondoskodás által nevelt gyermekeket, akik közül többen 

óvodások, ami döntően befolyásolja gyermekvédelmi feladatainkat. A családok többsége 

gyermekeit szeretettel neveli, gondozza, de néhány családnál előfordul, hogy a gyermek 

gondozását, nevelését elhanyagolja. 

 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Az óvodában foglalkoztatott dolgozók száma: 5 fő 

Ebből három fő óvónő, két fő dajka. 

Mindhárom óvónő felsőfokú végzettséggel rendelkezik.  

Egy óvónő elvégezte a fejlesztő pedagógiát, valamint egy óvónő német nemzetiségi 

végzettséggel rendelkezik. Mindkét dajka szakképesítést szerzett. 

 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

Az óvoda férőhelyeinek száma: 50 fő. Két csoporttal működik. Egy-egy csoportszoba 

nagysága 50 négyzetméter. Csoportszerkezete: részben osztott csoportszerkezet, délután 

egy összevont csoport működik. Az óvoda saját konyhával ellátott, napközi otthonos 

ellátást biztosít.Az óvoda a gyermeklétszámnak megfelelő, korszerű mosdóhelyiséggel 

rendelkezik. Külön ebédlő áll a gyermekek rendelkezésére. Az óvoda épülete tágas, 

gázfűtéssel ellátott. A radiátorok a gyermekek biztonsága érdekében védőráccsal vannak 

ellátva. Az épület régi és új szárnyból áll, összkomfortos. Rendelkezünk óvónői szobával, 

raktárral, nagyméretű udvarral, felnőtt és gyermeköltözővel.A berendezési tárgyak 

gyermekméretüknél fogva a gyermekek kényelmét, biztonságát szolgálják. Sajnos a 

berendezési tárgyak a csoportszobákban és az öltözőkben elhasználódtak, ezek cserére 

szorulnak. A csoportszobák világosak. Az óvoda tárgyi feltételei megfelelőek, a hiányzó 

eszközök folyamatosan beszerzésre kerülnek. Az óvoda büszkesége a szép, tágas, zöld 

udvar, mely optimális feltételeket biztosít a testi neveléshez, az egészséges életmód 

kialakításához, tapasztalatszerzéshez, kerti munkához. Az udvaron található betonos rész, 



napos, homokos, árnyas, füves terület. Megoldott a gyermekek vízhez szoktatása, 

pancsoló medencével rendelkezünk. Az udvaron található babaház, homokozó, 

pihenőhelyek, közlekedési pálya, rajzfal. Rendelkezünk az udvaron fa játékeszközökkel, 

ezeket báli bevételekből folyamatosan bővítjük. Tornatermünk nincs, ezt a tágas udvar 

részben pótolni tudja. 

 

SAJÁTOS FELADATAINK 

 

Feladatok rendszere: 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása helyben történik, gyógypedagógus 

segítségével. 

Kiemelt környezeti nevelés: Szülők, fenntartó, a pedagógusok egybehangzó véleménye. 

Kiemelt feladatként kell kezelni a falusi értékek, gazdálkodási ismeretek, hagyományok 

megismerését, a környezetismeretet és környezetvédelmet.  

Német nyelvi nevelés       

                      

Német nyelvi nevelés az óvodában 

Célok: 

az idegen nyelv létének tudatosítása, 

az idegen nyelvre való ráhangolás, a befogadás előkészítése, 

a német nyelv megszerettetése, sikerélmény nyújtása, 

meghatározott alapszókincs és beszédpanelek elsajátítása, 

a hallás utáni értés és a beszédkészség fejlesztése, 

nyelvi szituációk megteremtésével a gyermekek iskolai nyelvtanulásra való felkészítése, 

hosszú távon nyitottak legyenek más népek, más nyelvek, más kultúrák irán. 

 

Alapelvek: 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk új lehetőségeket kínál a felnövekvő nemzedéknek, 

melyekkel csak akkor tud élni, ha az anyanyelvén kívül más nyelveken is képes lesz 

kommunikálni, ugyanakkor a használható nyelvtudással bírók száma hazánkban igen 

alacsony. A megnövekedett társadalmi elvárások teljesítéséhez a kisgyermekkori német 

nyelvi nevelés is hozzájárulhat, mint az egész életen át tartó nyelvtanulás első lépcsőfoka, 

lerakva az alapokat a kisgyermekkorra jellemző  nagyon sajátos nyelvelsajátítási 

formában. 

Az óvodás korban a gyermekek sokkal természetesebben fogadnak el minden újat. Nagy 

előny ebben a korban a gátlás nélküli utánzó kedv, a nagymértékű modellkövetési hajlam, 

a rugalmas hangképző szervek. A 3-6 éves korúak a szeretett személy, mint modell 

utánzása lévén tanulnak, fejlődnek, akivel napi kapcsolatban állnak. 

A német nyelvi készség kialakítása mozgásos tevékenységhez kapcsolva, a játékosságot és az 

életbe integráltságot szem előtt tartva történik, spontán és irányított tanulási folyamat 

révén. Így megőrizzük azt az érzelmi biztonságot, amelyet az óvoda nyújt a gyerekeknek. 

Az idegen nyelv elsajátítása is az anyanyelv természetes folyamatát ismétli, mely hallással és 

a hallás utáni értéssel kezdődik, majd csak később alakul ki az aktív beszéd.  

      A nyelvvel történő ismerkedés fázisai: 

Kezdetben reagálhat a gyermek negatív módon is pl: sírással, agresszivitással, elvonulással. 

Passzív fázis (nincs reakciója). 

Odafigyel, meghallgat. 

Már reagál is Pl: bólint, elvégzi a cselekvést. 

Verbális reakció: kezdetben magyarul válaszol, majd megismétli a hallott mondatot, majd 

végül már németül is megnyilvánul. 



 

A fejlesztés tartalma: 

A gyerekek a mindennapi élethelyzetekben találkoznak a német nyelvvel: érkezéskor, 

távozáskor, étkezéskor, mosdóban, öltözőben, csoportszobában, gyakran hallott kérések, 

felszólítások során … stb. 

A foglalkozásokon: mondókákkal, versekkel, mesékkel, körjátékokkal, énekes játékokkal, 

német táncokkal, szabályjátékokkal ismertetjük meg a gyermekeket. Környezetünk 

megismerése során elsajátítják a színek, állatok nevét. Számolni tanulunk németül. 

Megismerik saját és társaik jelét. Testnevelés és az ábrázoló tevékenységek közben is 

gyakran találkoznak a nyelvvel. Az idegen nyelvi nevelés témáit a gyermekekhez 

közelálló témák, az évszakok és az ünnepek adják, figyelembe véve a gyermeki érést és az 

egyéni fejlettséget. 

 

A fejlődés jellemzői: 

A közösen játszott mondókák, versek, dalok, által megalapozódik a szókincs, rögzül a nyelv 

ritmusa, kialakul az artikulációs bázis. 

A megismert mondókákat, verseket, énekeket, énekes játékokat önállóan képesek elmondani, 

rövid mesét segítséggel eljátszani. Szabályjátékokat az óvónő vezetésével játszanak. 

a gyermekek örömmel vesznek részt a játékos válaszadásban, szerepvállalásban. 

fejlődik gondolkodása a két nyelv közti váltás során, illetve azáltal, hogy egy adott 

szituációban nem fordítjuk le a mondat jelentését, hanem próbálja meg azt 

kikövetkeztetni. Testnyelvvel, gesztusokkal, mimikával segítjük őt ebben. 

fejlődik a gyermeki kíváncsiság, az új iránti fogékonyság, az alkalmazkodóképesség. 

beszédbátorsága, beszédkedv megerősödik. 

hallás utáni megértés és beszédkészség fejlődik 

elmélyülnek azon ismeretei is, amelyeket az anyanyelven szerzett. 
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ÓVODA HELYZETELEMZÉSE 

 

A soltszentimrei Napközi Otthonos Óvoda a község egyetlen óvodájaként működik, a faluban 

élő gyermekeken kívül a külterület (Matyó, Kullér, Telekpuszta) gyermekeit is fogadjuk. 

Községünk kb. 1500-as lélekszámú elmaradott térségben lévő település. Gyermekeink zöme 

szűkös anyagi körülmények között élő családból kerül óvodába. Gyakori a 

munkanélküliség, a családok nagy része mezőgazdasági munkából tartja fenn magát. 

Évről-évre nehezebb a helyzetünk, hiszen gyermekeink különféle környezeti ártalommal 

terhelten, ingerszegény környezetből érkeznek a közösségbe. Évek óta keressük az utat, 

hogy mi módon pótoljuk a gyerekeknek azt, amiben hiányt szenvedtek: személyes 

kapcsolatokat, érzelmi biztonságot, melegséget, kiegyensúlyozott, nyugodt légkört, sok-

sok érdekes, rácsodálkozásra, felfedezésre érdemes dolgot, figyelemfelkeltő, változatos 

tevékenységformákat. 

 

Jellemző a családok összetételére, hogy édes szülők nevelik a gyerekeket. A családok nagy 

részében három vagy több gyermeket nevelnek. A szülők iskolai végzettségét tekintve 

kevés az értelmiségi, többségük szakmunkás, betanított vagy segédmunkás Sokan élnek 

alkalmi munkából, igen nehéz körülmények között. Jelentős számú az édesanyák között, a 

GYED-en, GYES-en lévő. A főállású anyák száma 10 körüli. 

 

Programunk egymásra épülő, egymással összefüggő komplex tevékenységek rendszerében 

fejti ki hatását. Ahhoz azonban, hogy a tevékenységek lehetőségét biztosítani tudjuk, át 

kell gondolnunk a nevelés feladatrendszerét. Az óvodai nevelésnek személyi és tárgyi 

feltételei vannak. 

 

AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELEI: 

 

Óvodánk 4 óvónői státusszal rendelkezik. A gyermekeket 2 vegyes csoportban neveljük.  

Az óvodatitkári feladatokat az iskolatitkár- élelmezésvezető látja el. 

Gazdasági vezetőnk az önkormányzat főelőadója. 

A karbantartási munkákat és a fűtői feladatokat az iskola fűtője végzi. 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK: 

 

Az óvoda épületében található: 

2 csoportszoba 

-    1 folyosó/öltöző  

-    1 iroda 

1 mosdó 

1 kazánház 

1 tornaszoba 

1 szertár 

Mivel a község konyhája az óvoda épületével van összeépítve, így külön melegítő konyhánk 

nincs, az ételek előkészítését, mosogatást a konyhában végzik a dajkák. 

Az épülethez külső szertár is tartozik. 

 

Az épület 1895-ben, nem oktatási célra épült, elrendezése az óvodának nem ideális, állaga 

leromlott. 

Csoportszobáink nem túl tágasak, férőhelyeink száma: 39 fő. 



     1. csoportszoba: 36 m
2
, 

     2. csoportszoba: 42 m
2
 alapterületű, 2 m

2
-t számítva egy  gyermekre, férőhelyeink száma 

39. 

 

Az épülethez tágas, füves udvar tartozik. Nagy faperemes homokozó, hinták, libikókák, 

babaház, pihenő padok, mókuskerék, fa-ülőhinta, csúszda alkotja a régebbi játékok sorát. 

Ezek folyamatos felújítást, karbantartást igényelnek. 2006 őszén az EU-s szabványnak 

megfelelő hasított fa játékokat szereztünk be: rugós lovacskákat, kéttornyú várat híddal, 

csimpaszkodót.  

 

 

SAJÁTOS FELADATAINK 

   

Sajátos nevelési igényű gyermekek  

                                                                                                           

integrált nevelése, közösségbe való befogadása. Szükségleteinek megfelelő fejlesztő 

intézménybe való felkészítés. A feladatok ellátásához az emelt normatívát használjuk fel 

(szakember, eszköz). 

Munkánkat utazó logopédus-gyógypedagógus, helyben fejlesztő pedagógus segíti. 

 

Gyermekvédelem 

 

Óvodásaink eltérő szocio-kulturális környezetből kerülnek óvodába. Fontos feladatunk az 

egyéni sorsokkal való törődés. A gyermekek szülei körében nagy a minimálbérből élők és 

a munkanélküliek száma. Sokukat a teljes érdektelenség jellemzi, a gyermek nevelését az 

óvodára hárítják. A gyermekek jelentős része reggeli nélkül érkezik az óvodába. 

Előfordul, hogy ruházatuk és testi higiéniájuk elhanyagolt. Nagy számban tapasztalható az 

érzelmi elhanyagoltság, a szeretethiány is. 

 

Gyermekvédelmi munkánk célja: 

A gyermekek jogainak érvényre juttatása (1997 gyermekvédelmi törvény). 

Szociális válsághelyzetek megelőzése. 

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése a pedagógia 

eszközeivel. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek önmagukhoz képest eljussanak a fejlődőképességük 

optimális fokához, és időben a másságuknak megfelelő fejlesztő intézménybe kerüljenek. 

 

Egészséges életmódra nevelés, környezet- és természetvédelem kiemelt szerepe 

 

A helyi sajátosságokat figyelembe véve, (munkanélküliek magas aránya, mentálhigiénés, 

életvezetési problémák a családokban) szükségesnek érezzük, hogy a rendelkezésünkre 

álló eszközökkel jó példát, alternatívát mutassunk a gyerekeknek.  

1995 óta valósítjuk meg a Dohányzás-prevenciós Programot a mindenkori nagycsoportban. 

Szerdánként gyümölcsnapot tartunk, amikor a szülők által biztosított gyümölcsöt fogyasztjuk 

el közösen. 

A környék adta lehetőségeket kihasználva kirándulást szervezünk, tudatosan figyelünk a 

hulladékok kezelésére, pl. szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladék (szárazelem) 

gyűjtése. 
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KTKT ÓVODA  

TABDI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

2007. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÓVODA HELYZETELEMZÉSE 

 

Tabdi község Kiskőröstől 10 km-re É-K-re található, állandó lakosainak száma 1200 fő körüli 

Mezőgazdasági jellegű vidék, a lakosság foglalkoztatását, megélhetését elsősorban a 

szőlőművelés, borászat, kisebb mértékben a szántóföldi növénytermesztés biztosítja. 

A község 1950-ben vált önállóvá, előtte 1950 előtt csengőd, illetve Kiskőrös közigazgatási 

területéhez tartozott.  

Intézményünk befogadó képessége: 50 fő 

A csoportszobák mérete egyenként: 48 m
2 

Öltöző, folyosó, mosdó, WC (a fiúk számára piszoár), tálalókonyha és egy kisméretű iroda 

alkotják még az óvoda épületét. 

Saját udvarral rendelkezünk, mely felszerelésével, a felszerelések elhelyezésével biztosítja a 

gyermekek számára a szabadban töltött idő során a változatos tevékenységek lehetőségét. 

 

 

 SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Az intézményegység dolgozóinak száma: 5 fő 

Óvodapedagógus: 3 fő 

Pedagógiai munkát segítő dajka: 2 fő 

 

Nevelőtestületünket 3 szakmailag felkészült óvodapedagógus alkotja. Óvodánkban délelőtt 

csoportonként 1-1, délután pedig az összevont csoportban 1 óvodapedagógus dolgozik 

felmenő rendszerben, évenkénti váltással. 

 

A pedagógiai munka fontos, kiegészítő részét vállalják magukra a dajkák. A környezete 

rendben tartása és a gondozási feladatok ellátása mellett, segítik az óvodapedagógusok 

nevelő munkáját. 

 

 TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

A napközi otthonos óvoda: kettő csoportszobával rendelkezik, a tetőfelújítás valamint a 

vizesblokkok korszerűsítése 2003-ban megtörtént. Gázüzemi központi fűtés van. Az 

épületben jól felszerelt tálaló konyha található, ételkészítés az óvodában nem történik. A 

nevelőknek külön öltöző-pihenő szobája van, amely szükség esetén elkülönítőként 

funkcionál. A különböző játék és pihenőhelyek kialakítása esztétikus, célszerű. Tágas, jól 

"berendezett" udvar szolgálja a gondozási, nevelési feladatok megoldását. A Szülői 

Munkaközösség segítségével 1997-ben az udvari játékokat felújítottuk, bővítettük. 

Audiovizuális eszközökkel, óvodai számítógéppel is rendelkezünk. Az alapvető 

berendezési, felszerelési tárgyak használt állapotban ugyan, de szintén rendelkezésre 

állnak, a javítás a pótlás a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is folyamatos.  

 

SAJÁTOS FELADATAINK 

 

Dohányzás vagy egészség kiegészítő program az egészséges életmódra neveléshez 

 

A dohányzás ma talán a legnagyobb egészségkárosító ártalom, az alkohol mellett. A 

példakövetés az óvodás korú kisgyermek sajátossága. Még nem képes különbséget tenni a 

számára hasznos illetve káros tevékenységek között, ezért fontos – a gyermeki értelemhez 

igazodva, - hogy tudomást szerezhessen a rá leselkedő veszélyforrásról. 



 

A kiegészítő program célja: 

Az óvodáskorú gyermekek egészségének védelme. 

 

A kiegészítő program feladatai: 

- az egyéni ismeretek feltérképezése a dohányzással kapcsolatosan, 

- az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű információk átadása a témában, 

- az egészséges életmód választását megkönnyítő, dohányzással kapcsolatos attitűd formálása, 

- a passzív dohányzás kényszere elleni, aktív fellépés kialakítására törekvés, 

 

A program alkalmazása témájánál fogva inkább nagycsoportban történik, de egyes 

feladatcsoportjai már beépíthetők a kiscsoport kezdeményezéseibe is. 

 

 

Tüzet viszek - tűzvédelem óvodásoknak 

 

Községünkben, annak megalakulása óta nagy hagyománya van a "Tűzoltásnak". A 

hagyományra támaszkodva, mintegy a felmerült igényeket kielégítve építjük be óvodai 

foglalkozásaink rendszerébe ezt a kiegészítő programot. 

A családok mindennapi tűzmegelőzési gyakorlata nem más, mint a mindenkori aktuális 

veszélyhelyzethez, vagy annak elkerüléséhez való kötődés. A gyermekek azonban idejük 

nagy részét nem otthon töltik, tehát ez is motiválta közösségünket e program 

felvállalására. 

A kiegészítő program célja: 

A gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő figyelemfelkeltés, tájékoztatás, ismeretnyújtás, 

óvatosságra intés. 

A kiegészítő program feladata: 

- változatos tevékenykedtetési formákkal, a tűzzel kapcsolatos tudnivalók megismertetése, 

- a gyermekek ösztönös, tűzzel kapcsolatos kíváncsiságának ellenőrzött keretek között való 

kielégítése, 

- a gyermekek helyes magatartásának kialakítása a tűzmegelőzés érdekében. 

 

A kiegészítő program alkalmazása nem a tűztől való félelemre, hanem a tűzzel való helyes 

bánásmódra, viselkedésre kívánja nevelni a gyermekeket, kialakítva bennük az 

óvatosságot, a balesetek elkerülhetőségének ismeretét. A program alkalmas középső 

csoportos korosztálytól a változatos ismeretszerző tevékenységekre. 

 

Az informatikai műveltség megalapozásának megkezdése 

 

Építeni kell a gyermeki kíváncsiságra a megismerés helyes irányba terelésével, a megfelelő 

pedagógiai környezet megteremtésével. Fontos, hogy a gyermekek ne csak megismerjék, 

hanem megszeressék az informatikai környezetet, a számítógépet. A pályázaton elnyert 

óvodai számítógép oktató- és fejlesztőprogramjait az általános készségfejlesztésre, az 

esélyegyenlőség megteremtésére kell használni 
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ÓVODA  HELYZETELEMZÉSE 

 

A jelenlegi óvoda épület 1963. augusztus 20-án került átadásra két foglalkoztatóval, 

öltözővel, gyermekmosdóval, irodával, konyhával. Később a gyermeklétszám növekedés 

szükségessé tette, hogy az óvoda csoportjainak számát 3-ra emeljék. A harmadik csoport 

külön épületben működött. 1981-től 2006/2007. nevelési év végéig az óvoda a hivatalosan 

is átalakult Általános Művelődési Központ részintézménye volt. 

1983 nyarán az óvodában működtetett konyha megszűnt, illetve az iskolai konyhával 

összevonásra került. A felszabadult konyha helyén egy új csoportszoba lett kialakítva.  

A tázlári Napközi Otthonos Óvoda a Duna-Tisza közén fekvő Tázlár községben működik. 

Környékünkön a fenyő- és akácerdők, szőlő és gyümölcsfa ültetvények fogják meg a 

futóhomokot. Óvodánk 75 férőhelyes, jelenleg 63 főt fogad, így 86 %-os a 

kihasználtságunk. A születési adatokat figyelembe véve stagnáló, majd csökkenő óvodai 

létszám várható. A 2007/2008. nevelési évben 53 fő várható. 

 

A jelenlegi létszámból 

Veszélyeztetett: 7 fő  11 % 

Hátrányos helyzetű: 29 fő 48 % 

Cigány nemzetiségű: 8 fő 13 % 

Átmeneti gondozott: 5 fő 8,5 % 

Fejlesztésben részesül: 9 fő 14,2 % 

 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Az óvodában a nevelőmunkát az óvodapedagógusok végzik. Az óvodapedagógus modellt, 

mintát jelent a gyermekek számára. Tevékenységének hozzá kell járulnia az óvodai 

nevelés eredményességéhez. 

Az óvodapedagógusi ellátottságot a törvényi előírás, valamint a fenntartóval történő 

egyeztetés alapján alakítjuk ki. 

Kiegészítő szakképesítések: 

Zenei területen (hangszer, ének, gyermek népi tánc) 

Népi mesterségek szakismerete 

Nyelv- és beszédfejlesztő szakismeret (tanúsítvány) 

Számítástechnikai szoftver-üzemeltető 

Vezető óvodapedagógus (szakvizsga) 

Közoktatási vezető (szakvizsga) 

Gyermek-, ifjúságvédelmi és családpedagógus (szakvizsga) 

„Dohányzás vagy egészség” kiegészítő óvodai program ismeret 

„Sindelar-Zsoldos” program ismeret. 

Dráma pedagógus (szakvizsga) 

 

4 óvodapedagógus rendelkezik szakvizsgával, ill. másoddiplomával. 

 

Külső szakemberek: 

Logopédus, gyógypedagógus (külsős) heti egy alkalommal 

Hitoktatók (tanítónők) heti egy alkalommal. 

 



A szakképesített dajkák – jelenleg 3 fő, 2007. szeptemberétől 2 fő – állandó segítséget 

nyújtanak a csoportok munkájához, valamint ellátják a takarítási munkákat, az udvar 

gondozását, az étkeztetés utáni teendőket 

 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK:  

 

Óvodánk jól karbantartott régi épület. 

3 csoportszoba, 1 öltöző, 1 mosdó, 1 melegítőkonyha, 2 belső raktár, iroda + öltöző, valamint 

öltözőnek kialakított folyosókra osztott. A csoportszobák berendezése megfelel a 

gyerekek életkori sajátosságainak, megfelelő környezet gyermek és pedagógus számára 

egyaránt. Noha az óvodában külön tornaszoba nincs, a csoportszobák rendelkeznek torna 

eszközökkel, melyek elősegítik a mozgásfejlesztést, valamint az intézmény tornatermét 

heti 3*2 órában vehetik igénybe az óvodás gyermekek. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztéséhez szükség volna külön helyiségre, 

mert ennek megvalósítása jelenleg csak az iroda helységében lehetséges.   A speciális 

ellátáshoz szükséges megfelelő berendezési tárgyak, egyéb eszközök beszerzése a 

gyerekek létszámának megfelelően bővítésre szorul.   

A gyermeköltöző és gyermekmosdó, WC felújításához pályázat útján próbálunk pénzt 

szerezni. 

Udvarunk tágas, így a 3 csoportnak külön-külön része van a balesetmentes és nyugodt udvari 

játékhoz. 

Udvari játékkészletünk jelentős felújításra szorul. A törvény szerinti szabványoknak jelenleg 

csak egy udvari játékunk (babaház) felel meg.  

Kiegészítésre és felújításra a fenntartó, a szülők segítségét is igénybe vesszük, keressük a 

pályázati lehetőségeket. 

 

SAJÁTOS FELADATAINK 

 

Hittan 

A szolgáltatást heti 1 alkalommal délelőtt 2 hitoktató tartja a középső- és nagycsoportban. A 

szolgáltatást csak szülői hozzájárulással veheti igénybe a gyermek.  

 

Az óvoda vallásos nevelés alapelvei: 

Alapozza tanításait a jó megláttatására, a jó felismerésének örömére! 

Törekedjék arra, hogy megérezzék a gyerekek a hit erejét, erősítse felébredő bizalmukat Isten 

felé! 

Tartsa szem előtt a gyermekszerűséget, a gyerekek szeme és szíve számára festve beszéljen és 

adjon elő! 

 

Az integrációs nevelés megvalósítása 

 

A különleges gondozást, nevelést, fejlesztést igénylő gyermekek ellátását nagyfokú etikai 

felelősséggel, türelemmel, felkészültséggel, valamint külső szakemberek bevonásával 

valósítjuk meg. Nevelési munkánkat a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve segíti. 

Különleges, speciális ellátást igényelnek: 

A nehezen nevelhető vagy szociálisan inadaptált gyermekek 

A fogyatékos gyermekek 

A más fogyatékos gyermekek 



Átmenetileg vagy tartósan beteg gyermekek 

 

A nehezen nevelhető vagy beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek esetében a 

korrekciót, kompenzálást az eredményes nevelési eljárásrendszerek szolgálják. 

Eredményes nevelésünk érdekében a szülőkből, pszichológusból és óvónőkből álló 

munkacsoportokat hozunk létre. 

 

A fogyatékos gyermekek óvodai nevelését törvény szabja meg. Óvodai felvételükről szakértői 

bizottság javaslata lapján döntünk. A fogyatékosság típusának megfelelő szakembert 

óvodánk biztosítja, segítsége nélkül a kívánt fejlesztő hatás nem jöhet létre, a gyermek 

integrációs nevelését nem tudjuk vállalni.Óvodában sikerrel fejleszthetők az egészséges 

óvodás gyerekek mellett: 

az enyhe mozgáskorlátozott gyermekek 

az enyhe látási fogyatékos gyermekek 

az enyhe hallássérült gyermekek 

az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek 

a enyhe beszédfogyatékos gyerekek bizonyos típusai. 

Óvodánkban felvételt nyerhet az a mozgáskorlátozott gyermek, aki: 

önállóan síkon járni képes, gyógyászati segédeszköz igénybevételével vagy anélkül, 

ép értelmű, székletét, vizeletét tartja, 

darabos ételt önállóan vagy időnkénti segítséggel elfogyaszt. 

A mozgáskorrekciót szomatopedagógus (mozgásfejlesztő), gyógytornász vagy gyógy-

testnevelő  a gyermek sérüléséhez igazítottan végzi.  

A látási fogyatékos gyerekekkel az óvodai nevelési feladatok megvalósításával együtt 

speciális feladatokat is meg kell oldani. A speciális feladatokat korrekciós foglalkozások 

keretében tiflopedagógus (látásfejlesztő) végzi egyéni, illetve csoportos foglalkozások 

keretei között az óvónők bevonásával. 

Az óvónő feladata a tárgyak, jelenségek megfigyelésére való nevelés, a látás és kézmozgás 

koordinációjának javítása játékos gyakorlatokkal, a finommozgás, kézügyesség 

fejlesztését szolgáló tevékenységek beiktatásával. Amennyiben szükséges a gyermekek 

gyógy-testnevelési foglalkozáson is részt vesznek. 

A hallássérült gyermek a hallókkal való eredményes együtt nevelésének kulcskérdése a 

beszéd és a gondolkodás fejlesztése. Az egyéni anyanyelvi fejlesztésüket szurdologopédus 

(hallásfejlesztő) alapozza meg. Az óvónő szoros együttműködéssel segíti a tiszta 

artikuláció fenntartását, a kiejtés automatizálását, szókincsük, verbális gondolkodásuk 

fejlesztését. Az óvónőnek ismernie kell az audiogrammot. 

Óvodánkban az értelmi fogyatékos gyermekek szükségleteik szerint, folyamatos 

gyógypedagógiai megsegítéséről gondoskodunk. A nevelés során a spontán tanulást a 

társakkal történő együttműködést a kommunikáció fejlődését segítjük, számtalan élmény 

és minta alapján. 

A beszédfogyatékos gyermekek speciális fejlesztését logopédus végzi. Az óvónő feladata az 

anyanyelvi nevelés, a kommunikáció, beszédészlelés, beszédmegértés, fejlesztése, 

szókincsbővítés a tiszta artikuláció automatizálásának segítése, a szülőkkel, logopédussal 

való szoros együttműködés. 

Más fogyatékos gyermekek fejlesztését szakértői bizottság javaslata alapján, 

fejlesztőpedagógus közreműködésével, felzárkóztató program szerint egyéni és csoportos 

foglalkozásokon végezzük. Elengedhetetlen a szülőkkel való partneri kapcsolat 

kialakítása.    

Átmenetileg vagy tartósan beteg gyermek óvodai neveléséhez betegségtől függően 

megkeressük a települési és egyéb segítséget, mint pl. a speciális étkeztetés, orvosi 



felügyelet, kezelés, stb. A gyermek ellátását orvosi igazolással, szakvélemény alapján 

végezzük. 

Hitünk szerint az integrációs óvodai nevelés jótékony hatású a különleges gondoskodást 

igénylő gyermekeknek, nem csak a fejlesztésük, hanem a szocializációs fejlődésük 

szempontjából, valamint az ép gyerekek személyiségfejlődésének szempontjából is. 

A speciális megsegítés igénylő gyermekek  integrálásának feltételei: 

Fogyatékos (enyhe testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos) gyermekek esetében: 

Szakértői javaslat, amely az integrációs megoldási formát is tartalmazza. 

Speciális fejlesztési terv. 

Heti 10 óra egyéni fejlesztés egyéni és csoportos formában. 

Gyógypedagógusi konzultáció, aki havonkénti látogatást végez, évente felméri a gyerekeket. 

Egyéni fejlesztési napló. 

Kontroll mérések végzését a szakértői bizottságoktól kéri az óvoda. 

 

Más fogyatékos (tanulási zavar veszélyeztetett, hiperaktív) gyermekek esetében: 

Szakértői javaslat, amely a fejlesztés területeit és heti óraszámát tartalmazza. 

Egyéni fejlesztési terv. (A fejlesztő pedagógus készíti gyógypedagógusi konzultációval.) 

Fejlesztés egyéni és kiscsoportos formában. 

Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógusi konzultáció: havonkénti látogatást végez, a 

gyermekeket évente felméri. 

Egyéni fejlesztési napló. 

A kontroll mérések végzését a szakértői bizottságoktól kéri az óvoda. 

 

Néptánc 

Szülői igény és kérés alapján a középső- és nagycsoportos gyermekeknek szervezzük a 

szolgáltatást. Heti 1 alkalommal délelőtt, amelyet ilyen irányú végzettséggel rendelkező 

óvodapedagógus tart. 

Dokumentumai: 

Ütemterv év elején 

Éves beszámoló. 

 

Dohányzás megelőzési program 

A nagycsoportos gyerekek szülői hozzájárulással vesznek részt. Óvodapedagógus tartja havi 1 

alkalommal a külső világ megismerésébe építve. A csoport pedagógiai tervezetében 

jelenik meg dokumentumként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. számú melléklet 

 

 

 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 
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I. KERETTANTERV ÉS ÓRASZÁMOK 

Iskolánkban az osztályok szervezése, a tantervek alkalmazása, az emeltszintek felkínálása 

az intézmény arculatának megőrzésével történik. Három első osztály indításánál kettőt 

Zsolnai-programmal kívánunk tanítani, egy pedig az Apáczai tankönyvcsalád könyveiből 

tanul. Két osztály indítása esetén az alsó-tagozatos munkaközösség dönt az osztályok által 

alkalmazott programból.  

Zsolnai programmal már majd két évtizede dolgozunk, nagyon jó tapasztalataink vannak 

ezzel kapcsolatban, hiszen a tananyagrendszerben nem csupán az ismereteket, hanem főleg a 

tanulói tevékenységeket írják le. A jelenlegi kerettanterv is ennek megvalósítására törekszik. 

A program készítői felismerték, hogy mind a felzárkóztatást, mind a tehetséggondozást a 

képességfejlesztésen keresztül lehet jól megoldani. Ez a módszer alkalmas a kompetenciák 

kialakítására. Taneszközeik hordozzák a tananyagrendszerben leírt valamennyi tevékenység 

elsajátításához szükséges feladatok sorát, a tanulási-tanítási programot. A tanórai 

csoportbontás lehetővé teszi, hogy minden tanuló egyéni tempóban, képességeinek 

megfelelően haladjon. A csoportok között lehetséges az átjárás, tehát a kezdetben lassabban 

haladók a későbbiekben átkerülhetnek a jobb csoportba. A jobb képességű tanulóknak 

lehetősége nyílik a nagyobb tempóban haladásra, illetve az önálló ismeretszerzés gyakorlására 

az egyéni feladatok során. A tanulók sok olyan képességre tesznek szert ily módon, amelyek 

segítségével a különböző tantárgyakhoz kapcsolódó versenyekre könnyebb a felkészülésük.  

A Zsolnai  program  alapján csak a magyar nyelv-és irodalom tantárgyat tanítjuk, amely 

program megfelel a jelenlegi követelményeknek. NYIK-nek is nevezik- azaz, Nyelvi –

Irodalmi - Kommunikációs program. 

A kerettanterv is minden osztályra meghatározza a „Belépő tevékenységformákat.” Ezeket 

természetesen meg lehet valósítani az engedélyezett tankönyvcsaládok bármelyikével, így az 

Apáczai tankönyvcsaláddal is. Az apáczais osztályba jelentkező tanulók egy része nem veszi 

igénybe a napközit, ők a napi tanítási órák után haza mennek. Az otthoni tanulást jól 

elősegítik az apáczais tankönyvcsalád hagyományos feladatsorai.  

Első osztálytól kezdve felajánljuk az idegen nyelv választásának lehetőségét is 

tanítványainknak. 1-3. osztályban heti 2 órában, csoportbontásban tanulhatják a német vagy 

angol nyelvet. A kerettanterv alapján ez az óraszám 4. osztálytól 3-ra emelkedik, és egész 8. 

osztályig ilyen óraszámban tanulják tanulóink a választott idegen nyelvet.  

Iskolánkban – a szlovák nyelv oktatására is van lehetőség, amire szeretnénk minél több 

tanulót beiskolázni. Sajnos a képzés iránt ez érdeklődés alacsony. 2005/2006-os évtől nem 

indult szlovák csoport és a többi évfolyamon is fokozatosan mondják le a nyelvoktatást a 

szülők és tanulók. A nemzetiségi nyelv tanításának célja, hogy a városban élő idegen nyelv 

tanításával őrizzük, ápoljuk hagyományainkat, a gyökerek feltárásával ismerjék meg diákjaink 

elődeik szokásait.  A nemzetiségi nyelv mellett más idegen nyelv tanulására is lehetőséget 

biztosítunk.  

Az iskola órahálóját is a kialakult helyzethez alakítottuk. Mivel arra már nincs lehetőségünk, 

hogy egy teljes szlovák nyelvet tanuló osztályt indítsunk, ezért egy-egy évfolyamból 

válogatjuk össze a tanulókat. E miatt a kötelező óraszámot, figyelve a terhelhetőségre 2 

szlovák órával megnöveltük és a kötelezően választható órák közé helyeztük a másik két 

szlovák órát. 

Alsós tanulóink többsége a napközit is igénybe veszik. A napközis csoportjaink száma a 

jelentkezésektől függ. Önkormányzati döntés miatt 2007/2008-as tanévtől felső-tagozatos 



napközi nem indul. A napközi előnye az, hogy a tanuló egész nap az iskolában tartózkodik. 

Ez lehetővé teszi, hogy a másnapra való felkészülés gondját ne vigye haza a tanuló, illetve a 

szabadidős tevékenységét is hasznosan végezhesse az iskola által kínált lehetőségek között. A 

napközis csoportok létszámát a törvényben meghatározottak szerint alakítjuk ki. A Zsolnai 

program szerint tanuló osztályaink egész nap az iskolában tartózkodnak, (8-17-ig) az ő 

tanítási és napközis óráik délelőtt és délután is váltják egymást. 

 A napközis foglalkozásokra adott idő, valamint a 16.00 és 17.00 óra közötti felügyelet 

miatt felszabaduló, csoportok között átcsoportosítható órák az alább leírtakon kívül 

lehetőséget adnak, csoportbontásra, szakkörök, sportkörök megtartására, fejlesztésre, 

tehetséggondozásra és egyéb évente meghatározott lehetőségek kihasználására. Az 

átcsoportosítás lehetőségével továbbra is élni kívánunk! 

  

Alsó tagozaton napi 4,5 óra, a napközis foglakozások időtartama. 

 

A napközis foglalkozások keretében megvalósítandó célok: 

 

 A feladott házi feladat elkészítése, megtanulása 

 Minden napos testedzés megvalósítása a délutáni foglakozások között 

 Különböző készségfejlesztő, kompetencia kialakító foglalkozások tartása 

 Kulturális tevékenységek segítése a könyvtárral együtt 

 Önművelés elősegítése 

 Közösségi élet kialakítása 

 Az idegen nyelv tanulásának és gyakorlásának lehetősége 

 Színházi és mozi előadások látogatása 

 

Iskolai sajátosságok: 
 

1- 4 évfolyamon 

Zsolnai program 

 

1.2.3. évfolyamon: 

- angol vagy német nyelv választhatósága:  heti 2 óra 

- angol orientáció választhatósága: heti 2 nyelvi óra és 1 óra informatika szakkör ( a 

napközis foglalkozások és a KT szerint az intézmény rendelkezésére álló órakeretből. 

4. évfolyamon: 

matematika heti +1 óra 

1-8. évfolyamon 

64/2005. számú képviselőtestületi határozat alapján választható emeltszintű testnevelés. 

Beindulás tanéve 2006/2007 első osztályban, azt követően felmenő rendszerben 

nyolcadik osztályig. Órakerete: heti 5 testnevelés tanítási óra és heti 2 óra sportkör. 



Szlovák nemzetiségi nyelvoktatás. Órakerete 4 óra. A négy órából egy óra informatikai 

ismeretek elmélyítésére, és ezen keresztül a nyelvoktatás megerősítésére szolgál, 

valamint egy óra fordítható, a hagyományápolásra, rendezvények felkészítésére. Amíg a 

törvényi lehetőségek között van tanuló, aki a szlovák nyelvet választja, addig az érintett 

osztályokra (évfolyamokra) évente, fentiek szerint, külön órabeosztás készül. 

5-8. évfolyam 

90/2005. számú képviselőtestületi határozat alapján választható angol emeltszint. 

Bevezetés éve 2006/2007.  Óraszáma: heti 5 óra 

Választható matematika emeltszint, a KT alapján rendelkezésre álló órakeretből. 

Óraszám: heti 5 óra. 

 

Választhatóság feltétele: 

- szülői nyilatkozat 

- nagyobb létszám jelentkezése esetén tantárgyi mérés eredménye,  

A választott tantárgyat a szülő a törvényi előírások, és a házirend szabályai szerint 

mondhatja le! 

 

Az egyes évfolyamokon tanított tantantárgyak, kötelező és választható 

tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 

 

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok 

 

Az óratervek kialakítása az alábbi szempontok figyelembevételével történt: 

 a közoktatási törvényben az általános iskola bevezető és kezdő szakaszára 

meghatározott kötelező óraszámok, 

 a NAT műveltségi területekre előírt százalékos időarányok, 

 az informatika tanításának kiterjesztése az alsó tagozatra,  

 a 2003-as törvénymódosítás testnevelés óraszámokat érintő változása, 

 az intézmények gyakorlatában általánosan elfogadott és használt tantárgyi rendszer, 

 választási lehetőség a helyi sajátosságoknak, igényeknek, és önkormányzati 

döntéseknek való megfeleléshez. 

 Az egységes középiskola által meghatározott óraszámok 

 



 

NORMÁL OSZTÁLYOK ÓRASZÁMAI KIMENŐ RENDSZERBEN  A KERETTANTERV ALAPJÁN 2007-TŐL 1-4. OSZTÁLYBAN 

 

Tantárgy 1. Évfolyam  2. Évfolyam  3. Évfolyam  4. Évfolyam  

Kötelező tanítási 

órák tantárgyai 

I. félév II. félév Éves 

óraszám 

I. félév II. félév Éves 

óraszám 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

8 8 296  

8 

 

8 

 

296 

 

8 

 

8 

 

296 

 

7 

 

7 

 

259 

Idegen nyelv                                       

(angol v.                                   

német) 

          

3 

 

3 

 

111 

Matematika 5 4 166.5 5 4 166,5 4 4 148 3 3 111 

Környezet-ismeret 1 1 37 1 1 37 1 1 37 2 2 74 

Ének-zene 1 1 37 1 1 37 2 1 55,5 1 1 37 

Rajz 1 2 55.5 1 2 55,5 1 2 55,5 1 2 55,5 

Technika és életvitel 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Testnevelés 3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Informatika          1 1 37 

Kötelező tanítási órák 

összesen 
20 20 740 20 20 740 20 20 740 22 23 

 

832,5 

Választható         

tantárgy 

            

angol vagy német 2 2 74 2 2 74 2 2 74    

matematika          1 1 37 

Testnevelés emeltszint 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

 

 

 



 

SZLOVÁKOS OSZTÁLYOK ÓRASZÁMA KIMENŐ RENDSZERBEN 2007-TŐL 2-4. OSZTÁLYBAN /első osztályban nem indult) 

 
Tantárgy 1. Évfolyam  2.  Évfolyam  3. Évfolyam  4. Évfolyam  

Kötelező órák 

tantárgyai 

I. félév II. félév Éves 

óraszám 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

Magyar nyelv 

és irodalom 

    

8 

 

8 

 

296 

 

8 

 

8 

 

296 

 

7 

 

7 

 

259 

Idegen.ny.          3 3 111 

Matematika    5 4 166.5 4 4 148 3 3 111 

Környezetis- 

meret 

    

1 

 

1 

 

37 

 

1 

 

1 

 

37 

 

2 

 

2 

 

74 

Ének-zene    1 1 37 2 1 55.5 1 1 37 

Rajz    1 2 55.5 1 2 55.5 1 1 37 

Technika és 

életvitel 

   1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Testnevelés    3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Informatika          1 1 37 

Szlovák    2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Kötelező órák     22 22 814 22 22 814 24 24 888 

Kötelezően 
választható 

            

szlovák 

   2 2 74 2 2 74 2 2 74 

rajz 

          1 18.5 

Választható 

            

Idegen nyelv 

   2 2 74 2 2 74    



matematika 

         1 1 37 

testnevelés 

   2 2 74 2 2 74 2 2 74 



Egységes óraszámok 1-4. évfolyamon 2008-től felmenő rendszerben /2006-tól (emelt testnevelés) 

 

 
Tantárgy 1. Évfolyam  2. Évfolyam  3. Évfolyam  4. Évfolyam  

Kötelező tanítási 

órák tantárgyai 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

 

8 

 

8 

 

296 

 

8 

 

8 

 

296 

 

8 

 

8 

 

296 

 

7 

 

7 

 

259 

Idegen nyelv                                       

(angol vagy                                     

német) 

          

3 

 

3 

 

111 

Matematika 5 4 166,5 5 4 166,5 4 4 148 3 3 111 

Környezet-ismeret 1 1 37 1 1 37 1 1 37 2 2 74 

Ének-zene 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Rajz 1 2 55,5 1 2 55,5 1 1 55,5 1 2 55,5 

Technika és életvitel 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Testnevelés 3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Informatika       1 1 37 1 1 37 

Kötelező tanítási 

órák összesen 

20 20 740 20 20 740 20 20 740 22 23 

 

832,5 

Választható   

tantárgyak 

            

Testnevelés emelt 

szint 

2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

angol vagy német 2 

 

2 74 2 2 74 2 2 74    

matematika          1 1 37 

Összes óraszám,ha a 

tanuló órát választ  

22/24 22/24  22/24 22/24  22/24 22/24  23/25 24/26  

Max óraszám 

Testneveléssel 

emelhető, ha azt 

választják 

24 24  24 24  24 24  25 26  



Szlovákos óraszámok 1-4. évfolyamon 2008-től felmenő rendszerben /2006-tól (emelt testnevelés) 

 
Tantárgy 1. Évfolyam  2. Évfolyam  3. Évfolyam  4. Évfolyam  

Kötelező tanítási 

órák tantárgyai 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

I.félév II. félév Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

 

8 

 

8 

 

296 

 

8 

 

8 

 

296 

 

8 

 

8 

 

296 

 

7 

 

7 

 

259 

Idegen nyelv                                       

(angol vagy                                     

német) 

          

3 

 

3 

 

111 

Matematika 5 4 166,5 5 4 166,5 4 4 148 3 3 111 

Környezet-ismeret 1 1 37 1 1 37 1 1 37 2 2 74 

Ének-zene 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Rajz 1 2 55,5 1 2 55,5 1 1 55,5 1 2 55,5 

Technika és életvitel 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Testnevelés 3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Informatika       1 1 37 1 1 37 

Szlovák 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Kötelező tanítási órák 

összesen 
22 22 814 22 22 814 22 22 814 24 25 

 

906.5 

Kötelezően 

választható szlovák 

2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Választható    

tantárgy 

            

testnevelés 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

matematika          1 1 37 

Összes óraszám,ha a 

tanuló órát választ 

24/26 24/26  24/26 24/26  24/26 24/26  27/29 28/30  

Max. óraszám 

Testneveléssel 

emelhető, ha ezt 

választják 

26 26  26 26  26 26  29 30  



2007/2008-as tanévtől, 5. osztálytól kifutó óraszámok 5-8. évfolyamon a 2003-as kerettanterv alapján (2006-tól emelt angol) 
Tantárgy 5. Évfolyam  6. Évfolyam  7. Évfolyam  8. Évfolyam  

Kötelező tanítási 

órák tantárgyai 

I.félév II. félév Éves óraszám I.félév II. félév Éves óraszám I.félév II. félév Éves óraszám I.félév II. félév Éves óraszám 

magyar nyelv és 

irodalom 

4 4 148 4 4 148 3 4 129,5 4 4 148 

történelem   2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

idegen nyelv 3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

matematika 4 4 148 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

természetism 1 2 55.5 2 2 74       

fizika       1 2 55,5 1 2 55,5 

biológia       1 2 55.5 2 1 55,5 

kémia       2 1 55.5 2 1 55,5 

földrajz       2 1 55.5 1 2 55,5 

ének-zene 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

rajz 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Technika és 

életvitel 

1 1 37 1 1 37 1 1 37  1 18,5 

testnevelés 3 2 92.5 3 2 92,5 2 2 74 2 2 74 

osztályfőnöki 1  18.5 1  18,5 1  18,5 1  18,5 

informatika 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Tánc és 

dráma/magyar 

1    1 18,5       

Hon és népism. 

/történelem 

 1 18.5 1  18,5       

mozgókép és                        
média 

         1 1 37 

egészségtan     1 18,5       

etika       1 1 37    

Köt. tan. órák 

összesen 

23 22 832.5 23 22 832,5 25 25 925 25 25 925 

Kötelezően 

választható 

            

Oszt.f.  1 18.5  1 18,5  1 18,5  1 18,5 

magyar       1  18,5    

technika          1  18,5 

Választható órák             

Matematika emelt    2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Vagy angol emelt 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

informatika       1 1 37 1 1 37 

Matematika/ nem 

emelt szintűeknek 

1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 



Szlovák 2007/2008-es tanévtől, 5. osztálytól kifutó óraszámok 5-8. évfolyamon a 2003-as kerettanterv alapján  
Tantárgy 5. Évfolyam  6. Évfolyam  7. Évfolyam  8. Évfolyam  

Kötelező tanítási 

órák tantárgyai 

I.félév II. félév Éves óraszám I.félév II. félév Éves óraszám I.félév II. félév Éves óraszám I.félév II. félév Éves óraszám 

magyar nyelv és 

irodalom 

4 4 148 4 4 148 3 4 129,5 4 4 148 

történelem   2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

idegen nyelv 3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

matematika 4 4 148 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

természetism 1 2 55.5 2 2 74       

fizika       1 2 55,5 1 2 55,5 

biológia       1 2 55.5 2 1 55,5 

kémia       2 1 55.5 2 1 55,5 

földrajz       2 1 55.5 1 2 55,5 

ének-zene 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

rajz 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Technika és 

életvitel 

1 1 37 1 1 37 1 1 37  1 18,5 

testnevelés 3 2 92.5 3 2 92,5 2 2 74 2 2 74 

osztályfőnöki 1  18.5 1  18,5 1  18,5 1  18,5 

informatika 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Tánc és 

dráma/magyar 

1    1 18,5       

Hon és népism. 

/történelem 

 1 18.5 1  18,5       

mozgókép és                        
média 

         1 1 37 

egészségtan     1 18,5       

etika       1 1 37    

szlovák 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Köt. tan. órák 

összesen 

25 24 906.5 25 24 906.5 27 27 999 27 27 999 

Kötelezőn 

választható 

            

szlovák 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Oszt.f.  1 18.5  1 18,5  1 18,5  1 18,5 

magyar       1  18,5    

technika          1  18,5 

Választható órák             

informatika       1 1 37 1 1 37 

Matematika    1 1 37 1 1 37 1 1 37 



OSZTÁLYOK ÓRASZÁMAI 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben 5-8. OSZTÁLYBAN 

Tantárgy 5. Évfolyam  6. Évfolyam  7. Évfolyam  8. Évfolyam  

Kötelező tanítási 

órák tantárgyai 

I.félév II. félév Éves óraszám I.félév II. félév Éves óraszám I.félév II. félév Éves óraszám I.félév II. félév Éves óraszám 

magyar nyelv és i. 4 4 148 4 4 148 3 4 129,5 4 4 148 

tánc és dráma 1  18.5  1 18.5       

Tört. és államp. 

ism 

1 2 55,5 2 1 55,5 2 2 74 2 2 74 

  hon és népism.  
 

1  18.5  1 18.5       

etika       1 1 37    

idegen nyelv 3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

matematika 4 4 148 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

természetismeret 2 2 74 1 2 55,5       

fizika       2 1 55,5 1 2 55,5 

biológia       2 1 55.5 1 2 55,5 

kémia       1 2 55.5 2 1 55,5 

földrajz    1 1 37 2 1 55.5 2 1 55.5 

ének-zene 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

rajz 1 1 37 1 1 37 1 1 37  1 18,5 

Technika és 

életvitel 

1 1 37 1 1 37 1 1 37  1 18,5 

testnevelés 2 3 92,5 3 2 92,5 2 3 92.5 3 2 92,5 

osztályfőnöki 1 1 37 1  18,5    1  18.5 

informatika  1 18,5 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

média          1 1 37 

egészségtan    1  18,5       

Köt. tan. órák 

összesen 

22 23 832,5 23 22 832,5 25 25 925 25 25 925 

Kötelezően 

választható 

            

informatika 1  18.5          

Oszt.f.     1 18,5 1 1 37  1 18.5 

technika          1  18.5 

magyar       1  18.5    

Választható                      

          

Matematika emelt 1 1 37 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

vagy angol emelt 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

vagy 2010- től 

testnevelés. emelt 

2 1 55.5 1 2 55.5 1 2 55.5 2 1 55.5 



Mat.(nem emelt)    1 1 37 1 1 37 1 1 37 

informatika       1 1 37 1 1 37 

SZLOVÁKOS OSZTÁLYOK ÓRASZÁMAI 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben 5-8. OSZTÁLYBAN 

Tantárgy 5. Évfolyam  6. Évfolyam  7. Évfolyam  8. Évfolyam  

Kötelező tanítási 

órák tantárgyai 

I.félév II. félév Éves óraszám I.félév II. félév Éves óraszám I.félév II. félév Éves óraszám I.félév II. félév Éves óraszám 

magyar nyelv és i. 4 4 148 4 4 148 3 4 129,5 4 4 148 

tánc és dráma 1  18.5  1 18.5       

Tört. és államp.ism 

 

1 2 55,5 2 1 55,5 2 2 74 2 2 74 

  hon és  n.épism.  
 

1  18.5  1 18.5       

etika       1 1 37    

idegen nyelv 3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

matematika 4 4 148 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

természetismeret 2 2 74 1 2 55,5       

fizika       2 1 55,5 1 2 55,5 

biológia       2 1 55.5 1 2 55,5 

kémia       1 2 55.5 2 1 55,5 

földrajz    1 1 37 2 1 55.5 2 1 55.5 

ének-zene 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

rajz 1 1 37 1 1 37 1 1 37  1 18,5 

Technika és 

életvitel 

1 1 37 1 1 37 1 1 37  1 18,5 

testnevelés 2 3 92,5 3 2 92,5 2 3 92.5 3 2 92,5 

osztályfőnöki 1  18.5   18,5    1  18.5 

informatika  1 18,5 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

média          1 1 37 

egészségtan    1  18,5       

szlovák 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Köt. tan. órák 

összesen 

24 24 888 24 24 888 27 27 999 27 27 999 

Kötelezően 

választható 

            

szlovák 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

informatika 1  18.5          

Oszt.f.  1 18.5 1 1 37 1 1 37  1 18.5 

technika          1  18.5 

magyar       1  18.5    



Választható                      

          

 2010- től 

testnevelés. emelt 

2 1 55.5 1 2 55.5 1 2 55.5 2 1 55.5 

Matematika)    1 1 37 1 1 37 1 1 37 

informatika       1 1 37 1 1 37 



 

Az éves órák kiosztásánál figyelembe kell venni: 

 

1. Közoktatási Törvény 53. §-ban foglaltakat. 

2. 243/2003. Kormányrendeletet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról. 

- A tanuló kötelező és szabadon választott tanítási óráinak száma egy tanítási 

napon nem lehet több öt tanítási óránál az első-negyedik évfolyamon, hat 

tanítási óránál az ötödik-hatodik évfolyamon, hét tanítási óránál a hetedik-

tizedik évfolyamon (nemzeti kisebbségi nevelés oktatás esetén ez egy órával 

még megnövelhető) 

- A tanuló kötelező és szabadon választott tanítási óráinak összege egy tanítási 

héten, a közoktatásról szóló törvény 52.§-ának (3)-(5) bekezdésében 

meghatározott időkeretet első-negyedik évfolyamon legfeljebb kettő (1-3 

osztályok 22 óra, negyedik osztály 24.5 óra), ötödik-hatodik évfolyamon 

legfeljebb három (25.5 óra), hetedik-nyolcadik évfolyamon legfeljebb négy 

(29) tanítási órával haladhatja meg. 

- A tanuló napi terhelésére vonatkozó fentiekben meghatározottak 

alkalmazásakor figyelmen kívül kell hagyni többek között a közoktatásról 

szóló törvény 48.§-ának (2) bekezdésében meghatározott testnevelési órán 

felül tartott többlet testnevelési órát, valamint az 52.§-ának (9) bekezdése 

alapján a mindennapi testedzés keretében szervezett sportköri foglalkozásokat. 

 

 
2008/2009-es tanévtől a szakrendszerű és nem szakrendszerű órák megosztása 

       

       

 Tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam  

 

Nem szakrendszerű (25%)  Heti óraszám Éves óraszám Heti óraszám Éves óraszám 

 

 magyar  1 37 1 37  

 matematika 1 37 1 37  

 idegen nyelv 1 37 1 37  

 rajz 1 37 1 37  

 technika 1 37 1 37  

 természetismeret 2 74 1.5 55.5  

       

 Összesen 7 259 6,5 240.5  

       

 

 
A felsorolt tantárgyak közül nem szakrendszerű oktatásnál a magyar, matematika, idegen 

nyelv területen 1 óra kiadása kötelező. A többi csak iránymutatásnak tekinthető. 

Az adott tanév tervezésénél kell dönteni, hogy egy-egy osztálynál mely tárgyakat vonunk be a 

nem szakrendszerű oktatás körébe, illetve az említett három tantárgynál növeljük-e a nem 

szakrendszerű órák számát. A döntésnél figyelembe kell venni a kollegák felkészültségét a 

nem szakrendszerű oktatásra. 

A nem szakrendszerű órák számának kiszámításánál minden kiadott (kötelező, választott) órát 

figyelembe kell venni. 



ISKOLAI TANTERVEK A KERETTANTERVEK ALAPJÁN 
    

    

TANTÁRGY ÉVFOLYA

M 

KIADÓ ÖSSZEÁLLÍTOTTA 

Magyar nyelv és irodalom 1-4. Nemzeti Kiadó (NYIK) Horváth A. Gézáné 

Magyar nyelv és irodalom 1-4. Apáczai Kiadó Veppert Károlyné 

Matematika 1-4. Apáczai Kiadó Veppert Károlyné 

Rajz és vizuális kultúra 1-4. Minisztériumi Kerettanterv Lengváriné Bárány Mária 

Környezetismeret 1-4. Minisztériumi Kerettanterv Tímárné Opauszki Erzsébet 

Testnevelés és sport 1-4. Minisztériumi Kerettanterv Tímárné Opauszki Erzsébet 

Angol nyelv 1.-3. Minisztériumi Kerettanterv Osztrogonácz Zita      Turcsán 

Teréz 

Angol nyelv 4.-8. Minisztériumi Kerettanterv Osztrogonácz Zita      Turcsán 

Teréz 

Angol nyelv emelt szint 5-8. Minisztériumi Kerettanterv 

alapján 

Osztrogonácz Zita 

Német nyelv 1-3. Minisztériumi Kerettanterv Martinné Ba Erika 

Technika és életvitel 1-4. Minisztériumi Kerettanterv Bácsi Csaba 

Ének-zene 1-4. Minisztériumi Kerettanterv  

Magyar nyelv és irodalom 5-8. Minisztériumi Kerettanterv  

Történelem 5-8. Minisztériumi Kerettanterv  

Német nyelv 4-8. Minisztériumi Kerettanterv Petriné Bugán Barbara 

Matematika 

Alap és emelt szint 

5-8. Minisztériumi Kerettanterv Bella Lászlóné 

Természetismeret 5.-6. Mozaik Kiadó  

Földrajz 6-8. Apáczai Kiadó  

Biológia és egészségtan 7-8. Mozaik Kiadó  

Kémia 7-8. Minisztériumi Kerettanterv  

Ének-zene 5-8. Minisztériumi Kerettanterv  

Rajz és vizuális kultúra 5-8. Minisztériumi Kerettanterv  

Testnevelés 5-8. Minisztériumi Kerettanterv  

Testnevelés emelt szint 1-8. Minisztériumi Kerettanterv László Zsolt 

Technika és életvitel 5-8. Minisztériumi Kerettanterv  

Fizika 7-8. Mozaik Kiadó  

Osztályfőnöki 5-8. Minisztériumi Kerettanterv 

alapján 

Bella Tibor 

Informatika 4-8. Minisztériumi Kerettanterv 

alapján 

Papp Györgyi 

Némethné Fazekas Erika 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

8. Minisztériumi Kerettanterv  

Szlovák nyelv 1-8. Minisztériumi Kerettanterv 

alapján 

Szabóné Ba Ilona 

Gauszné Szabados Eszter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. A KTKT Általános Iskola és Középiskola Bem József Általános Iskolájában a 

pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök 

és felszerelések jegyzéke 

 

 

1. Általános követelmények: 

Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést és a tanulók tevékenykedtetését az 

osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják 

(tantermenként egy-egy): írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, televízió, videó lejátszó, 

kazettás magnetofon, CD lejátszó. 

 

2. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és 

taneszközök (tantermenként): 

 Képek, betűkártyák, szótagkártyák. 

 Hívóképek. 

 Írott és nyomtatott ABC. (falikép) 

 Betűsín. 

 Írott kis és nagy ABC. 

 Bábok (10db) 

 Fali tablók. 

 Hangtani ismeretek. 

 Szavak alakja, jelentése. 

 A szó 

 A mondat 

 Gyermeklexikon (10db). 

 Szólások, közmondások könyve. 

 Nemzeti jelképek. (fali tabló) 

 Fali táblák: 

 Igék. 

 Az igenév. 

 A teljes hasonulás. 

 Mondat. 

 Történelmi arcképsorozat. 

 Helyesírási szabályzat és szótár (10db). 

 Zsolnai program: 

1. osztály: 

 Szóképek, tárgyképek 

 Betűmodellek 

 Zörejsorozat, verstanítás (hangkazetta) 

 Fóliacsomag 

- Látószögnövelő 

- Jelkeresés 

- Hibakeresés 

- Nyomdahibás 

 Diasorozat (elbeszélés, szövegalkotás) 

 

2. osztály: 

 Szószerkezetek (faliképek) 

 Fóliacsomag 



 Verstanítás (hangkazetta) 

 Diasorozat (szövegalkotás) 

3. osztály: 

 Fóliacsomag 

 Verstanítás (kazetták, diasorozat) 

 

 Apáczai program: 

   Kód                      taneszköz neve                                               osztály 

RO-111 Kis írott és nyomtatott ábécétábla (94*66 cm)    1-2 

RO-112 Nagy írott és kis nyomtatott ábécétábla (94*66 cm)   1-2. 

RO-121 TANÍTÓI BETŰKÉSZLET (324 db )    1-2. 

RO-122  TANÍTÓI SZÓTAGKÁRTYA (174 db)     1-2. 

RO-100  Kép és szókártya gyűjt.az olv.hoz (128 kép + 380 szó )  1. 

Ro-200  Kép és szókártya gyűjt.a hely.ír.hoz ( 28 kép+ 380 szó)  2-4. 

Ro-210  FALITÁBLÁK: nyelvtan, helyesírás (10 tábla együtt )  2. 

Tartalma: 

ÁBÉCÉ (magánhangzók, mássalhangzók ) 

Mondatfajták a beszélő szándéka szerint 

Szótagolás, elválasztás 

A magánhangzók időtartama (o-ó; ö-ő; ) 

A magánhangzók időtartama (u-ú; ü-ű; ) 

A magánhangzók időtartama (i-í;) 

A mássalhangzók időtartama 

LY-J 

Szótő és toldalék I. 

Szótő és toldalék II. 

RO-310  FALITÁBLÁK a szófajok tanításához (8 két old. tábla)   3-4. 

Tartalma: 

1/a Igék fogalma 1/b Igék helyesírása 

2/a Igeidők 1/b Múlt idejű igék helyesírása 

3/a Igeidők 3/b Igekötős igék helyesírása 

4/a Főnevek fogalma 4/b Főnevek helyesírása 

5/a Főnevek fajtái 4/b Főnevek helyesírása 

6/a Melléknevek fogalma 6/b Melléknevek helyesírása 

7/a Fokozás 7/b „ i ” képzős melléknevek 

8/a Számnevek fogalma, fajtái 8/b Számnevek, keltezés helyesírása 

RO-300/1-3    ESEMÉNYKÉP a szófajok és szöv. alk. hoz (3 lap)   2-4. 

AP 262 3-4.    Olvasókönyvhöz kazetta   3-4. 

AP-117 Betűhívó készlet 48 db hívóképpel  1. 

ABLAK-ZSIRÁF Gyermeklexikon  

A magyar helyesírás szabályai                      3-4. 

Magyar szinonimaszótár   1-4. 

Magyar szólások és közmondások                      1-4 

Magyar értelmező kéziszótár                      2-4. 

 

3. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

(tantermenként): 

 Űrmértékek (cl, dl, l). 

 Demonstrációs óra. 

 Táblai vonalzók. 



 Táblai körző. 

 Számkártyák (1-1000-ig) 

 Helyiérték-táblázat. 

 Kéttányéros mérleg és súlysorozat. 

 Hőmérő. 

 Színes rudak. 

 

4. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Az idő (oktatótábla). 

 Iskolai iránytű. 

 Magyarország domborzati térképe. 

 Magyarország közigazgatási térképe a megyecímerekkel. 

 Szobai hőmérő. 

 Borszeszégő. 

 Domborított földgömb. 

 Videokazetták: 

 Életközösségek I. 

 Életközösségek II. 

 Életközösségek III. 

 Életközösségek IV. 

 Vadon nőtt gyógynövényeink. 

 Dunántúli középhegység. 

 Dunántúli dombvidék. 

 Alpokalján. 

 Homokasztal. 

 Tanulói kísérleti dobozok (8db). 

 Ásványok. 

 Magyar nemzet jelképei (fali tabló). 

 Élő természet (dia pozitívok). 

 Testünk (videofilm). 

 Közlekedés szabályai (videofilm). 

 Nagyító. 

 Szűrőpapír. 

 

5. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob. 

 Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n: 

 Magyar népzenei anyag. 

 Gyermekdalok. 

 Himnusz. 

 Szózat. 

 Magyar és rokon népek dalai. 

 Cselekményes zenék – nőikar, férfikar, vegyes kar. 

 Iskolai ünnepek újabb dalai. 

 Európai népdalok. 

 Egyházi énekek. 

 Jeles napok, ünnepkörök dalai. 

 Kórusművek, műzenei szemelvények. 

 



   Kód                      taneszköz neve                                               osztály 

AP 368 1. Daloskönyvem CD       1. 

AP 462 2.  Daloskönyvem CD       2. 

AP 562 3.  Daloskönyvem CD       3. 

AP 662 4.  Daloskönyvem CD       4. 

Manipulációs eszközök: 

Hangjegytábla 

Dallamkirakó (tanulónként) 

Hangoszlopkocka 

Ritmushangszerek (dob cintányér, háromszög ) 

CD-t is lejátszó rádiósmagnó ( más órához is kell, oszt. 1db ) 

 

6. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Diapozitívek: 

 Steindl Endre: Országház. 

 Kispaládi parasztház. 

 Thököly vár- Késmárk. 

 Medgyessy Ferenc: Anyaság. 

 Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra. 

 Kovács Margit: Szamaras, Sámson dombormű. 

 Szőnyi István: Este. 

 Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja. 

 Pablo Picasso: Maia arcképe. 

 Ferenczy Noémi: Noé bárkája- gobelin. 

 Cifraszűr, bölcső, csengős népi játék. 

 Hollókői ház. 

 Füstös konyha. 

 Matyó tisztaszoba. 

 Mai lakóház külső és belső képe. 

 Árva vára. 

 Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum. 

 Schaár Erzsébet: Kirakat. 

 Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép -ezüstvessző rajz, Hónapok- Berry herceg 

hóráskönyvéből. 

 Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt ló. 

 Paul Cézanne: Csendélet. 

 Ferenczy Károly: Festőnő. 

 Fényes Adolf: Testvérek. 

 Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal. 

 Bálint Endre: Vándorlegény útra kél. 

 Ember alakú butella. 

 Kerített ház- Pityerszer. 

 Botpaládi ház. 

 Faragott, festett, oromzatos ház- Hegyhátszentpéter. 

 Hősök tere. 

 Vajdahunyad Vára. 

 Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési ház. 

 Ligeti Miklós: Anonymus. 

 Ferenczy Béni: Bem érem. 

 Götz János: Szarvas. 



 Cseh László: Táncolók. 

 Michelangelo: Ádám teremtése. 

 Ferenczy Károly: Október. 

 Fényes Adolf: Babfejtők 

 Koszta József: Tányértörölgetők 

 Glatz Oszkár: Birkózók 

 Kapatisztító, kunsági gyapjú hímzés, hímes tojás, mézeskalács báb 

 Aratókorsó, tálak, miskakancsó 

 Magyar koronázási jelvények 

 

7. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Olló, kés, vonalzó  

 Mintázó eszközök  

 Építőkocka 

 Szövőkeret  

 Csiszolópapír 

 

8. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Síp 

 Gumilabda  

 Babzsák  

 Ugrókötél  

 Kislabda  

 Tornapad  

 Tornazsámolyok  

 Medicinlabda  

 Karika  

 Jelzőszalagok  

 Ugrószekrény 

 Dobbantó  

 Tornaszőnyeg  

 Bordásfal  

 Mászókötél  

 Mérőszalag  

 

9. A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és 

taneszközök: 

 Térkép (irodalomtörténeti)  

 Írói arcképsorozat  

 Magyar értelmező szótár  

 Szinonima szótár  

 Helyesírási tanácsadó szótár  

 Életrajzi lexikon  

 Helyesírási szabályzat és szótár  

 Hanganyag (hangkazetta, CD): 

 Népdalok, népmesék 

 János vitéz 

 Mitológiai és bibliai történetek 



 Versek (Petőfi, Arany) 

 A kis herceg 

 Görög regék és mondák 

 Rege a csodaszarvasról 

 Népballadák 

 Arany: A walesi bárdok 

 Toldi 

 Egri csillagok (részletek) 

 Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály versei 

 Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór művei 

 Halotti beszéd és könyörgés 

 Ómagyar Mária- siralom 

 Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig (rádiójáték) 

 Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós versei 

 Megzenésített versek 

 Videofilmek: 

 Magyar népmesék 

 János vitéz (rajzfilm) 

 A Pál utcai fiúk (film) 

 A rab ember fiai (film) 

 Magyar mondák: 

 Álmos vezér 

 A fehér ló mondája 

 A szentgalleni kaland 

 Botond 

 Lehel kürtje 

 István megkoronázása 

 Arany: A walesi bárdok 

 Ludas Matyi (rajzfilm) 

 Egri csillagok (film) 

 Janus Pannonius emlékére 

 Mátyás könyvtára 

 A Corvinák 

 Balassi, Csokonai: A felvilágosodás 

 Mikszáth: Szent Péter esernyője (film) 

 Mikszáth prózája 

 Liliomfi (film) 

 A reformkor I-II. 

 Petőfi 

 Egy magyar nábob (film) 

 Kárpáti Zoltán (film) 

 A kőszívű ember fiai (film) 

 Halotti beszéd 

 Légy jó mindhalálig (film) 

 Móricz és a Légy jó mindhalálig 

 Móricz élete 

 Nyugat 

 A fiatal József Attila 

 Erőltetett menet (film) 

 Könyv: 



 Népmesegyűjtemények (10db) 

 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások  

 Gabnai Katalin: Drámajátékok  

 Kaposi László: Drámafoglalkozások  

 Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam  

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője  

 Móricz Zsigmond: Légy Jó mindhalálig  

 Szigligeti Ede: Liliomfi  

 Fali tablók: 

 Hangtan 

 A teljes hasonulás 

 Jelentéstan 

 Szótan 

 A szófajok 

 Jelentés 

 Szerkezet 

 Mondattan 

 Magyar nyelvemlékek 

 Nyelvcsaládok 

 Egyéb eszközök: 

 Petőfi (diasorozat) 

 Fogalmazás 5. (diasorozat) 

 Arany János: Toldi (diasorozat) 

 Petőfi, Arany, Vörösmarty (diafilm) 

 A főnév (oktatócsomag) 

 Móricz Zsigmond: Hét krajcár (diafilm) 

 Az és a nyugatosok, József Attila (diafilm) 

 

10. A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Falitérkép 

 Az ókori Kelet 

 Az ókori Görögország 

 A Római Birodalom 

 Bibliai országok- Pál apostol utazásai 

 Magyarország X-XI. sz. 

 A magyar népvándorlás és a honfoglalás 

 Európa Nagy Károly korában 

 Magyarország a korai feudalizmus idején 

 A feudális Magyarország a XIII. sz. közepétől a XV. sz. elejéig 

 A tatárjárás Magyarországon 1241-42. 

 A Föld népei a XIV-XV. században 

 Magyarország 1526-1606. 

 Európa a XIV-XV. században 

 A feudális Magyarország a XV: században 

 Magyarország a XVII. században 

 Európa a XVII. század közepén 

 Az európaiak felfedezései és a gyarmatosítás XV-XVII. század 

 Magyarország Bethlen Gábor korában (1629) 



 Magyarország népei a XVIII. század végén 

 Európa a XVIII. század végén 

 A Föld népei a XVI-XVIII. században 

 Az 1848/49-es szabadságharc 

 Európa a XIX. század második felében 

 Európa a XIX. században 

 Európa 1815-1849 

 Európa az I. világháború idején 

 A gyarmati rendszer 1830-1914 

 Az Osztrák- Magyar Monarchia 1914-ben 

 A gyarmati rendszer felbomlása (1917-1975) 

 A Tanácsköztársaság Honvédő harcai 

 Európa a II. világháború idején 

 Hazánk felszabadulása 

 Videokazetta 

 Az ókori Egyiptom 

 Egyiptomi hétköznapok 

 Egyiptom, a Nílus ajándéka 

 Széthi, a fáraó 

 A piramisok 

 A kínai Nagy Fal 

 Az ókori Hellász 

 Görögország 

 Az ókori Róma 

 Róma és Pompei 

 Róma Építészete 

 A Colosseum, Róma 

 Álmos vezér 

 Honfoglalás, államalapítás 

 Aquincum 

 Élet a középkori Európában 

 Céh, inas- legény- mester 

 A románkori művészet 

 A romás stílus 

 Mátyás király 

 Hunyadi János 

 Mátyás országa 

 Mátyás király könyvtára 

 A lovagok, a Hunyadiak 

 Mohács 

 Magyar ereklyék 

 Nagy Szulejmán és kora 

 Rákóczi szabadságharca 

 A francia forradalom 

 Reformkor I-II. rész 

 Kossuth élete 

 A kiegyezés 

 Oroszország a cártól Sztálinig 

 Versailles 

 A II. világháború 



 1956. október 23. 

 Egyéb: 

 Írásvetítő transzparens 

 Transzparens sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam) 

 Diapozitív sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam) 

 A magyar államcímer története (falikép) 

 Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől (falikép) 

 A középkori társadalom (falikép) 

 Tanulói egységcsomag az 5. és a 6. osztályos történelem tanításához 

 Forráscsomag a 7. osztályos történelem tanításához 

 

11. Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Chatterbox 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek, szemléltető 

képsor) 

 Project English 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek, 

videokazetta, munkafüzet videokazettához) 

 New Project 1., 2. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

 Videokazetták: 

 Muzzy in Godoland 

 Muzzy Comes Back 

 Window on Britain 

 Guide to Britain 

 CD-ROM: Mano angol 

 (New) Project 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tanári könyv) 

 Chatterbox 1. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tanári kézikönyv) 

 Yes! (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tanári kézikönyv) 

 Szótárak (angol-magyar, magyar- angol) 

 Magnó, írásvetítő 

 You and Me 1. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tanári kézikönyv) 

 Angol Tanári Kincsestár (RAABE) 

 

12. A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Deutsch für Dich I. (munkatankönyv, hangkazetta) 

 Tematikus képek 

 Büderchen komm tanz mit mir (hangkazetta, daloskönyv) 

 Schulbus I. (munkatankönyv, hangkazetta) 

 ABC kártya (betűkártyák) 

 A névelő (fali tabló) 

 Gyenge ige ragozása (fali tabló) 

 Ping Pong I. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

 A névelő (fali tabló) 

 A főnév szótári alakja (fali tabló) 

 Időbeli, módbeli segédigék (fali tabló) 

 Deutschmobil 1. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

 Erős ige ragozása (fali tabló) 

 Időbeli, módbeli segédigék (fali tabló) 

 A személyes névmás (fali tabló) 

 Az elöljárószó (fali tabló) 



 A melléknév ragozása (fali tabló) 

 A személyes névmás ragozása (fali tabló) 

 A főnév ragozása (fali tabló) 

 Deutschmobil II. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

 A birtokos névmás (fali tabló) 

 A melléknév ragozása (fali tabló) 

 Németország (falitérkép) 

 

 

13. A szlovák nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Szlovák fali ABC 

 Szlovák fali nyelvtani táblák 

 Szlovák-magyar szótár 

 Magyar-szlovák szótár 

 Szlovákia falitérkép 

 Szlovákia útikönyv 

 Szlovákia autóatlasz 

 Mesefilmek videón 

 Mai táncdalok kazettán (magnó) 

 Bábok 

 Játékok (konyhabútor, szobabútor) 

 CD- szlovák nyelvű nyelvtani gyakorlatok 

 

14. A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Táblai körző fa 

 Táblai vonalzó 45
o
-os fából 

 Táblai vonalzó 60
o
-os fából  

 Táblai szögmérő fából 

 Méterrúd fából  

 Összerakható m
3
 

 Alaphálók, alapábrák  

 Nagy matematikusok arcképei  

 Sík és mértani modellezőkészlet  

 Számegyenes, koordinátarendszer (írásvetítő fólia) 

 Helyérték táblázat (írásvetítő fólia) 

 Oszthatósági szabályok (falikép) 

 Százalékszámítás (falikép) 

 Kétkaros mérleg és súlysorozat 

 Hatványozás azonosságai (falikép) 

 Halmazok (falikép) 

 Derékszögű koordinátarendszer (írásvetítő fólia) 

 Lineáris függvény (falikép) 

 Másodfokú függvény (falikép) 

 Abszolút érték függvény (falikép) 

 Mértékegységek (falikép) 

 Területszámítások (falikép) 

 Kocka, téglatest (testek) 

 Űrmérték sorozat 



 Szétszedhető dm
3
 

 Tükrözés (falikép) 

 Terület és kerületszámítások (falikép) 

 Négyszögek, kerülete, területe (falikép) 

 A kör kerülete, területe (falikép) 

 Szögpárok (falikép) 

 Hasábok (falikép) 

 Eltolás (falikép) 

 Pitagorasz-tétele (falikép) 

 Az egyenes körkúp, gúla (falikép) 

 Az egyenes henger, gömb (falikép) 

 Műanyag henger 

 Műanyag kúp 

 Műanyag gúla 

 Műanyag hatszög alapú hasáb 

 Műanyag ötszög alapú hasáb 

 Testek felszíne, térfogata (falikép) 

 Algoritmus folyamatábra (falikép) 

 

15. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Pentium típusú számítógép  

 Monitor (SVGA) 

 Billentyűzet  

 Egér  

 CD meghajtó 40x  

 Hangkártya + hangfal  

 Projektorr  

 Modem MR 56 SVS-EX 2  

 Tintasugaras nyomtató 

 Fali tablók: 

 A számítógép belső felépítése (IBM –02) 

 Az input-output eszközök csatlakoztatása 

 A billentyűzet 

 Alapvető programok: 

 WINDOWS 98 vagy 2000 

 OFFICE 97 vagy 2000 

 Szoftver az INTERNET hálózatban való működtetéshez 

 COMENIUS LOGO (korlátlan felhasználás iskolán belül a tanulóknak és a 

tanároknak) 

 TURBO PASCAL  

 Könyvtári adatbázis-katalógus 

 SCANNER 

 

16. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Terepasztal 

 5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz tanításához 

 5-8. osztályos táblai vak térképsorozat 

 Hőmérő  



 Iránytű  

 Térképjelek 

 Magyarország térképe (falikép) 

 A Föld éghajlata (falikép) 

 A Föld természetes növényzete (falikép) 

 A Föld domborzata (falikép) 

 Földgömb  

 Tellurium 

 A Föld felszíne (dombortérkép) 

 A Föld morfológiai térképe a tengerfenék domborzatával (falikép) 

 A Föld forgása és keringése (falikép) 

 Afrika domborzata és vizei (falikép) 

 Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falikép) 

 Afrika domborzata (falitérkép) 

 Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép) 

 Észak- Amerika, Dél- Amerika domborzata és vizei (falitérkép) 

 Ázsia domborzata és vizei (falitérkép) 

 Európa domborzata és vizei (falitérkép) 

 Európa országai (falitérkép) 

 Észak- Európa (falitérkép) 

 Kelet –Európa (falitérkép) 

 Ázsia domborzata (falitérkép) 

 Közép Európa (falitérkép) 

 A Kárpát-medence domborzata és vizei (falitérkép) 

 

17. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Írásvetítő fólia-sorozat (fizika 6-8. osztály) 

 Mágneses rúd pár fatokban 

 Táblai mágnes 25mm-es 

 Fényből áram (videokazetta) 

 Részecskemodell (videokazetta) 

 Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat) 

 SI mértéktáblázat (falikép) 

 Mágneses készlet (komplett) 

 A naprendszer (tabló) 

 Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz) 

 Mikolacső  

 Mechanikai eszközkészlet (tanulói kísérleti eszköz) 

 Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas eszközkészlet  

 Rugós erőmérő  

 Kétkarú emelő 

 Karos mérleg, súlysorozattal 

 Hőmérő 

 Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet  

 Kétütemű motorminta (1db Négyütemű motorminta  

 Áramátalakító  

 Csengő reduktor  



 Dugaszos ellenállásszekrény  

 Generátor minta  

 Elektromotor és generátor  

 Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet)  

 Transzformátor modell  

 Mérőműszer (Voltax)  

 Tanulókísérleti eszközkészlet áramkör létrehozása  

 Sztatikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet  

 Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) 

 Prizmatároló  

 Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára  

 

 

18. A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Diapozitívek az 5-8. osztályos biológia tanításához 

 Kézi nagyító  

 Metszettároló 

 Mikroszkopizáló 

 Lámpa 

 Mikroszkóp 

 Szilvafa virága (modell) 

 Burgonya virága (modell) 

 Almafa (oktatótábla) 

 Rovarok (oktatótábla) 

 Lepkék (Oktatótábla) 

 Sertéskoponya 

 Juh koponya 

 Madár csontváz 

 Emlős csontváz 

 Fogtípusok 

 Lábtípusok 

 Szarvasmarha (oktatótábla) 

 Házityúk (oktatótábla) 

 Erdők legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla) 

 Fenyő (oktatótábla) 

 Erdei Pajzsika (oktatótábla) 

 Kocsonyás tölgy virága (Oktatótábla) 

 Ehető és mérgező gombák (oktatótáblák) 

 Keresztes pók (oktatótábla) 

 Mókus (oktatótábla) 

 Sün (oktatótábla) 

 Szarka (oktatótábla) 

 Róka (oktatótábla) 

 Szarvas v. őzagancs 

 Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla) 

 Görény (oktatótábla) 

 Sáska (oktatótábla) 



 Ürge (oktatótábla) 

 Varjú (oktatótábla) 

 Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla) 

 Hal (csontváz) 

 Béka (csontváz) 

 Rák testfelépítése (oktatótábla) 

 Fürge gyík (csontváz) 

 Nemzeti parkjaink (falitérkép) 

 Fali Tablók: 

 A sejtmagnélküli egysejtűek 

 Szivacsok, csalánozók 

 Gyűrűsférgek 

 Puhatestűek 

 Ízeltlábúak 

 Gerincesek 

 Moszatok, zuzmók, mohák, harasztok 

 Nyitvatermők 

 Zárvatermők 

 A lomblevél működése 

 A virág és virágzat 

 Termések, terméstípusok 

 Fásszár, keresztmetszete 

 Egyszikű szár keresztmetszete 

 Az emberi bőr (bőrmetszet) 

 Emberi csontváz 

 Csípőcsont 

 Csövescsont 

 Koponya 

 Emberi torzó 

 Lapos és csöves csont metszete 

 Emberi nyelv fogakkal (modell) 

 Légzés (oktatótábla) 

 Szív- modell 

 Vese (metszet) 

 Az emberi szaporodás (8 db-os modell) 

 Szem (modell) 

 Hallás és egyensúly szerv (modell) 

 Emberi fejmetszet 

 Fül (modell) 

 

19. Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Videofilmek: 

 Az élelem 

 Alapvető élelmiszerek 

 Az izmok és a mozgás 

 A dohányzás és az egészség 

 Vigyázz a gyógyszerekkel 

 Járvány, avagy a gyermek kábítószer, alkohol 

 Ép testben ép lélek 



 Az emberi szervezet reprodukciós rendszere 

 

20. A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Kémcső  

 Főzőpohár  

 Óraüveg  

 Borszeszégő  

 Kémcsőfogó  

 Vasháromláb  

 Azbesztháló  

 Vízbontó készülék  

 Kalotta molekulamodell  

 Pálcika modell  

 Mágneses atommodell  

 Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl)  

 Fali tablók: 

 Atomok elektronvonzó képessége 

 Fémek jellemerősségi sora 

 Periódusos rendszer 

 Elektronhéjak kiépülése 

 Oktatótáblák: 

 Fémek reakciói vízzel 

 Fémek reakciói savakkal  

 Sav-bázis reakció 

 Közömbösítés 

 Redukció a redukáló sorban 

 Peptidkötés 

 Videokazetták: 

 Ismeretlen ismerős a víz 

 Kincsek a homokban és a bányákban 

 A fémek általános jellemzése 

 A víz  

 Az élet elemei 

 Levegő, tenger, kőzet 

 Atom és molekula 

 A víz egy csodálatos nyersanyag 

 A konyhasó 

 Tűzijátéktól a házépítésig 

 A magyar ezüst, az alumínium 

 Az év fém a vas 

 Lidércfény és nitrátos vizek 

 Kénsav a felhőből és gyárból 

 Szabadon kötve 

 Atom és molekula 

 Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához  

 

21. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Pianínó 

 A kerettantervben szereplő zenehallgatási anyag hangkazettán vagy CD lemezen. 



 Videofilmek: 

 Tánctípusok 

 Jeles napok népszokásai 

 

 Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök. 

 

22. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák 

 Képsíkrendszer a vetületi ábrázoláshoz 

 Táblai körző (fém hegyű) 

 60
o
-os táblai vonalzó 

 45
0
-os táblai vonalzó. 

 100 cm-es táblai vonalzó 

 Táblai szögmérő 

 Műanyag, átlátszó kocka, tégla 

 Demonstrációs testek (fa) 

 Diapozitívek: a kerettantervben a megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotásokról 

(1-1db) 

 Videofilmek: 

 Képzőművészet a honfoglalás idején 

 A román stílus 

 A gótika 

 Reneszánsz 

 XIX. század művészete 

 XX. század művészete 

 Pásztorkodás a Hortobágyon 

 Testbeszéd, gesztus 

 

23. A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Fareszelő lapos 25x 200  

 Fareszelő gömbölyű 10x 200  

 Fareszelő fél gömbölyű 25x200  

 Vasreszelő lapos 25x200  

 Vasreszelő gömbölyű 10x200  

 Vasreszelő fél gömbölyű 25x200  

 Laposfogó  

 Kalapács 15-20 dekás  

 Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó  

 Fafűrész (illesztő), vasfűrész  

 Lyukfűrész  

 Kézi fúró (amerikáner  

 Lemezvágó olló  

 Faliképek a fa megmunkálásáról  

 Szerelő készlet, gépelemek tanításához  

 Asztali fúrógép (állványos  

 Asztali körfűrész  

 A gépek (fali tábla) 

 Kerékpár  



 KRESZ –táblák (oktató táblák)  

 LEGO-DACTA építőkészlet 

 

24. Felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Ugródomb  

 Magasugróléc fém 

 Maroklabda  

 Súlygolyó 3 kg  

 Súlygolyó 4 kg  

 Tornaszekrény  

 Gyűrű  

 Gerenda  

 Dobbantó  

 Tornazsámoly  

 Medicinlabdák  

 Ugráló kötél  

 Kézi súlyzók  

 Mászókötél  

 Kosárlabda  

 Kézilabda  

 Futball-labda  

 

Az önkormányzat által taneszközök pótlására meghatározott ütemterv. 

 

 

III. A KTKT Általános Iskola és Középiskola Bem József Általános Iskolájának egyéb 

sajátosságai 

 

1. Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése. Intézményünk rendelkezik az SNI 

tanulók fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Van fejlesztő 

szobánk, van gyógy és fejlesztőpedagógusunk. A fejlesztő pedagógus most végzi a 

gyógypedagógiai tanulmányait. Az alapító okiratban foglalt feladatokat ellátjuk, 

egyéni eseteket utazó pedagógussal elláttatjuk. Az iskola akadálymentes. A tanulók 

számára biztosítjuk a közoktatási törvényben megállapított habilitációs és 

rehabilitációs óraszámokat. 

2. Iskolánkban a halmozottan hátrányos tanulók képzésére, integrációjára működtetjük 

az Integrált Pedagógiai Rendszert (2003-ban elkészült részletes programja a 

melléklet részét képezi) 

3. Szabadidős programok: 
- Osztály és tanulmányi kirándulások. A tanulmányi és a nevelőmunka 

segítése céljából a nevelők tanulóink számára tanulmányi kirándulásokat 

szerveznek osztály- és iskolai szinten. Az osztálykirándulások témája 

általában: városnézés, múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése. Felső-

tagozaton iskolai szintű kirándulásokat szerveznek a szaktanárok a következő 

tárgyakhoz: Földrajz: Planetáriumi előadás, Kémia: gyárlátogatás. Vizuális 

nevelés: múzeumlátogatások, kiállítások, Ének-zene: operabérlet Budapesten. 

Pedagógusaink természetjáró kirándulásokat szerveznek évente 3-4 

alkalommal, melyeken a gyerekek megismerkedhetnek az ország egy-egy 

tájegységének flórájával, történelmi, kulturális értékeivel. Ezek a kirándulások 



önkéntesek, a felmerülő költségeket a szülők fedezik. Amennyiben egy adott 

osztályban nem minden szülő tudja a tanulmányi kirándulás összegét 

biztosítani, úgy a látogatás anyaga nem kérhető számon a tanulótól! 

- Osztályszintű szabadidős foglalkozások. /közös szórakozás, Mikulás ünnep, 

közös készülődés iskolai vetélkedőkre, rendezvényekre, osztálykirándulás, 

anyák napi ünnepély 

- Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon 

látogatható iskolai könyvtár segíti. A Kaskantyúról bejáró diákok felügyeletét 

is itt szervezzük meg. 

- Szakkörök, sportkörök, tehetséggondozás és felzárkóztatás. 

Tagintézményünk pedagógusai lehetőségükhöz és az elvároknak megfelelően 

önként vállalnak tanórán kívüli foglalkozásokat, segítenek a szabadidő hasznos 

eltöltésében. Iskolánkban a tehetséges és érdeklődő gyerekek szakkörökön, 

önképzőkörökön illetve sportkörökön kapnak lehetőséget egyéni képességeik 

minél jobb kibontakoztatásához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Egy-egy 

tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti 

előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel - 

ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. A tanulók igényei alapján, előzetes megbeszélés után, az iskola 

létesítményeit illetve eszközeit (sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók 

pedagógusi felügyelet mellett- egyénileg vagy csoportosan használják. 

- FOCISULI. Intézményünkben működő és diákjainknak programot és 

sportolási lehetőséget biztosító civil szerveződésekkel való együttműködés, 

hely biztosítása. 

 

4. Intézményi alapítványok. A tanulmányi munka színvonalának emelése érdekében, s 

a szabadidős tevékenységek támogatására (tanulmányi versenyek finanszírozása, 

táborfejlesztés) alapítványokat hoztak létre támogatóink, illetve a tagintézmény elődje. 

Ezek: Vasvári Pál Gyermek Alapítvány, „Bem Iskola” Alapítvány. Csikóvári táborért 

Alapítvány. Az alapítványi vagyont az évente megrendezett hulladékgyűjtési verseny, 

az iskolai bálok bevétele, szülői felajánlások (1 %) gyarapítják. 

 

5. Hit- és vallásoktatás 

 

Iskolánkban, a városban működő egyházak, az iskola nevelő-oktató tevékenységétől 

függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek. Ezen való részvétel a tanulók számára 

önkéntes. 

 

IV. Iskolai hagyományok 

 
1. A hagyományápolás célja 

 

A tagintézmény, Kiskőrös, a Nemzet hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, 

valamint az iskola jó hírnevének megőrzése intézményünkben, a Szervezeti és Működési 

Szabályzat által is előírtan, az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 

A nemzeti ünnepek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti identitás 

tudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az iskola egyéb helyi hagyományai közé tartozó 



rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, és a diákokat 

egymás iránti tiszteletre nevelik. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, 

időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

 

Arculatunkat a hagyományok ápolása is meghatározza. Szeretnénk ezt a jövőben is 

színvonalasan, tartalmasan a szülőkkel és a gyerekekkel együtt megvalósítani az alábbi 

rendezvényeinken. Ezek a megmozdulások - amellett, hogy közülük egyesek jelentős anyagi 

bevétellel járnak - nagy élményt jelentenek a gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak 

egyaránt. Fejlesztik tanulóinkban a közösségi érzést, az egymásra figyelés képességét, a 

másság értékelését és elfogadását. 

 

2.  Hagyományok 

 

- Az iskola névadója Bem József emlékének ápolása. Folyamatos kapcsolat Kiskőrös 

testvérvárosával Tarnow városával, és az ott működő Bem Iskolával. 

- BEM NAPOK : az éves munkatervben meghatározott időben 

- Kézműves nap: bemutatók, műhelyek szervezése az iskola összes tanulója részére.  

- Sportvetélkedők, játékos sportversenyek az alsó és felső tagozatnak.                       

Műveltségi vetélkedő 

- Minden év március 15-én koszorúzás a központi ünnepséget követően a Bem József 

szobornál.  

- Iskolai ünnepélyek és megemlékezések (október 6. október 23. Karácsony, március 15) 

nemzeti ünnepek alkalmából. 

- Iskolai rendezvények (szülők-nevelők bálja, saláta bál, farsangi bál, hetedikesek bálja, 

diáknap, hulladékgyűjtés, ballagás, tanévnyitó- és záró ünnepély) színvonalas megtartása. 

- Vasvári-díj átadása. 

- Kiskőrös város szlovák hagyományainak ápolása, szlovák nyelvoktatás, hagyományőrző 

tevékenység, honismereti kutatások folytatása.  Rendhagyó művészeti, irodalmi órák 

tartása a Szlovák Tájházban és az Irodalmi Múzeumban minden osztály részére. 

- Szakirányú helyi és megyei rendezvények szervezése: történelmi vetélkedő, megyei 

szavalóverseny, mese és prózamondó verseny, német kiejtési verseny. 

- Szakmai munkánk ismertetése bemutató tanítás és nyílt nap alkalmával. 

- Tanulók szervezeti életével kapcsolatos hagyományok ápolása: faliújság folyamatos 

aktualizálása, diákönkormányzat működése, diákújság létrehozása, táborozás, szakkörök, 

sportkörök és diákkörök működése, éves diáknap megszervezése. „Vár a természet „-

diákturizmus- rendszeres túrázás a tanév során hazánk különböző tájain. 

- Iskolai évkönyv legalább 5 évente történő kiadása. 

- Iskolánkból eltávozott kollégákkal folyamatos kapcsolattartás: nyugdíjas kollégák 

meghívása rendezvényeinkre, nyugdíjas karácsony megünneplése. 

- Műsoros est 2 évente. 

- Az iskolai élet „házirend” alapján történő szervezése. 

- A tanulók eredményeinek bemutatása az iskolai „Dicsőségtáblán”. 

- Szülők és tanulók számára pályaválasztási értekezletek és osztályfőnöki órák megtartása. 

- Az iskola 1904-es alapításának méltó megünneplése minden 5. évben. 

- Szilágyi Frigyes volt igazgató emléktáblájának ápolása, koszorúzása. 

 

 

3. Néhány hagyomány részletezése 

 



- A dolgozók és tanulók körében tanévzáró ünnepélyen, ballagáson, pedagógus napon az 

ünnepi beszédnek külön kell foglalkoznia a hagyományápolás eredményeivel.  

 

- A tanulók és nevelők körében is kiosztásra kerül évente a Vasvári-díj. Ennek alapítási 

időpontja 1991. A Vasvári-alapítvány kuratóriumának, valamint az iskolavezetőség és a 

tantestület véleményének kikérése alapján terjeszti fel a munkáltató a díjazásra javasolt 

személyt, /személyeket/ és az alapítvány kuratóriuma dönti el, hogy adott évben ki 

kapja meg a díjat. 

 

- Minden év februárjában megrendezzük az alsós és felsős farsangi bálokat, valamint a 

szülők-nevelők bálját. Ezek rendezésében, szervezésében nagy szerep jut a szülőknek, 

osztályfőnököknek, illetve a Közalkalmazotti Tanács vezetőjének és tagjainak. 

 

- Minden évben kétszer, ősszel és tavasszal nagyszabású hulladékgyűjtési akcióban veszünk 

részt a MÉH telepvezetőjének kiírása szerint. A tanulók az osztályfőnökök segítségével 

megszervezik a hulladék összegyűjtését és elszállítását. Ez az akció versenyt is jelent, 

mert a legtöbb hulladékot gyűjtő osztályok és tanulók pénzjutalomban részesülnek. A 

hulladékgyűjtés bevételét a Csikóváron lévő táborunk fejlesztésére, valamint az iskola 

máshonnan nem fedezhető tárgyi bővítésére fordítjuk. 

 

- Nyári táboroztatás jelentős hagyománya iskolánknak. Iskolánk állandó nyári tábora a 

1985 óta Pilisben található Csikóváralján erdei környezetben. Itt a nyár folyamán 9-10 

turnusban tudunk nyaraltatni gyerekeket 25-30 fős csoportokban. A tábor területén 

található két faház, amiben a tanulókat el tudjuk helyezni, de a gyerekek sátorban is 

alhatnak.. Tantestületi határozat alapján minden osztály egy alkalommal részt vegyen 

részt alsó- és felső tagozatban is a táboroztatásban. A tábor működése önköltséges. 

Tavasszal a Diákönkormányzat vezetői a diákmozgalmat segítő pedagógus szervezésében 

felkészítő táborozáson vesznek részt. Táboraink egy része osztálytábor, melynek 

keretében a gyerekek túráznak, pihennek, rengeteget játszanak, és természetesen tanulnak 

is, hiszen a főváros és a Dunakanyar rengeteg művelődési lehetőséget biztosít. Minden 

évben működik valamilyen szaktábor, melyben a gyerekek felkészülhetnek a következő 

tanévre. Ezek: kézműves, nyelvi, sport táborok. A táborok és a kirándulások kedvező 

alkalmat teremtenek a környezeti nevelés elmélyítéséhez. Arra törekszünk itt is, mint 

minden szabadidős tevékenységünkben, hogy a gyermek ismerje meg környezetét, képes 

legyen felfogni és értelmezni jelzéseit, a gondokra felelősséggel találjon válaszokat, és 

azoknak megfelelően cselekedjék. Meg kívánjuk mutatni, tanítani a természeti, az épített, 

a társas-társadalmi környezete fenntarthatósága érdekében szükséges ismereteket, 

magatartásmintákat, értékeket és életviteli szokásokat. 

 

- A szülők és nevelők évente többször is vállalnak társadalmi munkát a táborban. 

/Korszerűsítés, táborépítés az első turnus megérkezése előtt, táborzárás az utolsó turnus 

után, kisebb-nagyobb javítások elvégzése stb./ 

 

- Az iskola fejlesztése érdekében a szülők és a pedagógusok adományszerző akciókat 

indíthatnak, közösen meghatározott célok érdekében, pl. diákklub, számítástechnikai 

háttér fejlesztése, tanulók támogatása stb. 

 

- Gyermeknapon tanár-diák meccsek rendezése, főleg a 8. osztályos diákok részvételével. 

 



4. A szlovák hagyományok részletezése 

 

- Iskolánk folytatja a szlovák nyelv megőrzésében vállalt szerepét és munkáját. Minden 

évben a szlovák nyelvű óvodára építve meghirdetjük a nemzetiségi nyelvoktatást. Arra 

törekszünk, hogy a tanórák keretében, játékos módon tanulják a nyelvet. A helyi szlovák 

tantervben meghatározásra kerül, a tananyag részeként az, hogy tanulóink 

megismerkedjenek a kiskőrösi szlovákság történetével, hagyományaival, népviseletével. 

- A szlovák nyelv oktatására biztosítjuk a csoportbontást és a szlovák nyelvi csoportszobát. 

- Szerepet vállalunk továbbra is városunk alapításának, szlovák kultúrájának és történetének 

kutatásában, feldolgozásában tanórákon és szakkörökön. Az eredményeket, dolgozatokat a 

könyvtárban helyezzük el. A gyűjtött népszokásokat, énekeket műsorokban adjuk elő. 

- A szlovákság szőlő és bor kultúrájának ápolása, régi mezőgazdasági eszközök 

megismerése, gyűjtését is feladatként kell felvállalnunk. 

- Igény szerint részt veszünk a Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi napok 

rendezvényein, ahol nemzetiségi ruhában adjuk a nyitó műsort, valamint a nemzetiségi 

műsorban tánccal, énekkel fellépünk. 

- Támogatjuk a Szlovák Tájház hagyományőrző tevékenységét, rész veszünk a népi játékok 

terjesztésében, népi ételek készítésének továbbadásában. 

- Minden évben a város alapításának tiszteletére rendezett evangélikus, szlovák nyelvű 

istentiszteleten nemzetiségi ruhában rész vesznek hittanra járó szlovákosaink, kötődve 

őseik hitéhez. 

- Folytatjuk a több évtizedes szlovák olvasótábori hagyományokat. Testvériskolánkban 

Liptovsky Mikuláson nyaranta nyelvtanulás céljából táborban vesznek részt szlovákos 

tanulóink. 

- Tánccsoportjaink műsorában mindig szerepeljen szlovák tánc és ének. 

- Minden évben részt veszünk a „Petőfi nem csak magyar nyelven” szavalóversenyen, ahol 

tanulóink szlovák nyelven Petőfi verseket adnak elő. 

- Fejlesztjük a több száz kötetes szlovák nyelvű könyvtárunkat. A tanulók rendszeresen 

olvassák a Ludové Noviny folyóiratot. 

- Tanulóink a megyei, országos szlovák versenyeken és rendezvényeken rész vesznek. 

- Folytatjuk gyümölcsöző együttműködésünket Dunaegyháza szlovák iskolájával. Minden 

évben közös nyelvi és kulturális versenyeket szervezünk. 

- A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat munkájába iskolánk bekapcsolódik. Helyet és 

műsort adunk a hagyományos szlovák bálnak. 

 

5. A hagyományápolás külsőségei, faladatai 

 

Folyamatos feladatunk a hagyományaink megőrzése, ápolása, új hagyományok teremtése, 

amelyek gazdagítják az iskola életét. 

Az iskola ünnepélyein az iskola dolgozóinak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában kell 

megjelenniük, kifejezve ezzel is a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő eseményei, 

vagy követésre méltó személyei iránt. 

 

Az iskola jelképei: 

- Az iskola címere Petőfi Sándor által megrajzolt Bem József kép, felül ívelten a következő 

szöveg: KTKT Általános Iskola és Középiskola Bem József Általános Iskolája, alul 

ívelten: Kiskőrös. 

- Az iskola zászlaja nemzeti színű, amelynek közepén fekete fonállal Bem József, Petőfi 

Sándor által rajzolt arcképe, amelyet a következő szöveg ível körbe: Bem József Általános 

Iskola. 
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1. INTEGRÁCIÓS STRATÉGIA 

 

 

1.HELYZETELEMZÉS 

 

1.1. Általános helyzetkép 

 

Kiskőrös város önkormányzata a 62/2000-es határozatával, 2000. augusztus 1.-től, összevonta 

az 1904-ben alapított Bem József Általános Iskolát és az 1981-ben alapított Vasvári Pál 

Általános Iskolát. A döntés eredményeképpen 674 tanulót nevelő-oktató, és 81 főt 

foglalkoztató új intézmény jött létre. Az új Bem József Általános Iskola pedagógiai programja 

ötvözi a két intézmény nevelési-oktatási hagyományait, és megőrzi a pedagógiai folyamat 

gyermekközpontú, szeretetet és tudást átadó jellegét. A dokumentum alapját képezi egy olyan 

együttműködési folyamatnak, amelyben a gyermekek, a szülők és a pedagógusok sok örömet 

és sikert nyerhetnek. 

Kiskőrös város Bács-Kiskun megye középső részén fekszik. Területének döntő többsége a 

homokhátságon terül el. A lakosság, melynek kb. 50%-a szlovák eredetű, elsősorban 

mezőgazdasággal, azon belül szőlőtermeléssel foglalkozik, ez elsősorban talajviszonyaiból 

adódik. Az 1990-es évek elejére a kezdeti iparosodást jelző nagy leányvállalatok megszűntek, 

helyükre új vállalkozások léptek, amelyek azonban nem biztosítják még a teljes 

foglalkoztatottságot, a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeit. Talán ez is befolyásolja azt a 

helyzetet, hogy folyamatosan csökken a születések száma, amely hosszabb távon fokozatosan 

szűkíti a városban beinduló osztályok és a beiratkozó gyermekek számát. A csökkenő 

osztályszámok azonban, gazdasági kényszerűségek miatt, nem járnak együtt az 

osztálylétszámok mérséklődésével, hanem pont ellenkezőleg, 26-30 fős induló osztályokkal 

alakulnak. Ez a tény felértékeli a gondos és szakszerű pedagógiai tervezést és munkát. A hat 

osztályos gimnázium jó eredményű diákokra gyakorolt vonzó hatása szintén fontos 

pedagógiai szervező és nevelő tevékenységet igényel 7. osztálytól. A távlati előjelzések azt 

mutatják, hogy állandósul a 100-120 fő születési szám. A következő két évben még hat első 

osztály indítására van remény. Az iskolának sokat kell tennie azért, hogy az induló három 

osztály fennmaradjon. 2000-ben még 674 tanulója volt az intézménynek, míg 2003-ban a 

statisztikai létszám 577 fő. 

Ma a környező településekről 36 diák jár be.  Növekszik a bejáró tanulók száma, hiszen 

színvonalas és eredményes tevékenységünknek nagy a vonzereje. Oda kell figyelnünk erre is 

a következő évek munkájában.  

A korszerű konyhai felszereltségünk és a szülők igénye miatt 386-an benn étkeznek. Ez 

lehetőséget ad a megfelelő ellátásra, de a hátrányok kezelésére is. Nagy az igény a napközire, 

ahol jelenleg 12 csoportban 286 tanuló van. 

 A város hagyományőrzésének egyik legfontosabb területe a szlovák hagyományok és a Petőfi 

kultusz ápolása. 1718-ban Wattay család által letelepített szlovákok jelentős szőlőkultúrát 

hozták létre a homokon, sokat küzdöttek vallási és kulturális értékeik megőrzésére és nagy 

gondot fordítottak gyermekeik taníttatására. Az ősi nyelv kihalóban van, a népviseletet 

kevesen hordják, nagy az önkéntes asszimiláció. 

 Az iskola egyik legfőbb sajátossága, hogy a városban egyedül ebben az intézményben 

oktatjuk a szlovák nyelvet. Jelenleg 70 tanuló vesz részt kisebbségi nyelvoktatásban, amelyet 
1972-ben kezdett meg a volt Bem József Általános Iskola. Mivel a sokoldalú kulturális 

tartalmak élő közegként jelentkeznek körülöttünk, ezért a multikulturális tartalmakat a 

tantervekbe beépítjük. Az iskola élő kapcsolatot tartott és tart fenn a szlovákiai 



Liptószentmiklós egyik iskolájával, és alakulóban van névadónk, Bem József szülővárosával, 

valamint egy német iskolával is a kapcsolatfelvétel. 

Iskolánk fenntartója Kiskőrös Város Önkormányzata. A fenntartónk által kiadott alapító 

okirat 8 osztályos általános iskolai képzésre ad lehetőséget. Jelenlegi osztályszámunk 24. 

Bács-Kiskun megye, az ország elmaradott térségei közé tartozik, azaz a 7/2003 (I.4) 

kormányrendelet szerinti településen található. A város munkanélküliséget érintő mutatói 

magasak. A hátrányosan érintett tanulók száma magas 157 fő. Diplomásokat szinte lehetetlen 

foglalkoztatni Kiskőrösön. A mezőgazdaság mind nehezebben nyújt megélhetést. Ugyanakkor 

az is jellemző, hogy a keresett szakmákra kevés tanuló jelentkezik 10. osztály vagy érettségi 

után.  

Sok gyermeket egyedül nevelnek. Tanulóink jelentős része 293fő (50%) ingyenes 

tankönyvellátásban részesül. Szülők többsége, igényli az alsó-tagozatban a napközis (egész 

napos) nevelést-oktatást. Gyermekvédelmi támogatásban részesül 157fő. Az intézmény 

kihasználtsága, de a szakos ellátottsága is 100%-os. Arra kell törekednünk, hogy a 

feltételek javításával a tanulók ingergazdagabb, és zsúfoltságtól mentesebb környezetben 

tanuljanak. A szülők lehetőségükhöz képest sokat segítenek (tábor, hulladékgyűjtés, 

jutalmazások, parképítés stb.). 

 Nem megoldott az elektronikus tanulás, az elektronikus kommunikáció, nincs korszerű saját 

informatika tantermünk és SULINET kapcsolatunk, az akadály-mentesítés, elavultak a 

mellékhelyiségek, balesetveszélyesek a lépcsők és a hidegburkolatok. 

Bár a városban nincs beiskolázási körzet. A szűkebb körzetünkben élő családok szociális, 

anyagi és kulturális helyzete nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a 

helyzethez igazodik. A családi otthon – tanulóink nagy többségénél – megfelelő hátteret 

biztosít ahhoz, hogy felkészülhessenek a tanórákra, amennyiben képesek az önálló 

ismeretszerzésre, tanulásra. 

 Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy növekszik a hátrányos helyzettel induló tanulók 

száma. Az iskola alapító okirata lehetővé tesz azt, hogy az iskola sajátos nevelési igénnyel 

rendelkező tanulók szükségleteit is ellássa. A tanulók szűrését folyamatosan végezzük. 

Látható a kezdeti eredményekből, hogy többen vannak azok, akik tanulási és magatartási 

zavarokkal küzdenek. Van fejlesztő pedagógusunk és gyógypedagógusunk szerződéssel. 

Beindítottuk az integrált nevelést első és ötödik osztályban. Folyik az elemi készségeket, 

képességeket és kompetenciákat hangsúlyozó fejlesztés minden egyes osztályunkban. 

Nálunk nincsenek elkülönült osztályok vagy csoportok nemzetiség, kisebbség vagy szociális 

hátrány miatt. A roma tanulók száma (kb. 50fő), akik többsége halmozottan hátrányos 

helyzetű. Jó kapcsolatot tartunk a roma szervezetekkel (önkormányzat, BAXTALE ROM 

egyesület). A következő években jelentős roma tanulószám növekedésre számíthatunk 

(születési szám, speciális iskola átalakulása). Ma már első osztályban az arányuk 14%.  

Arra törekszünk a pedagógiai programunkban és a mindennapi életben, hogy a nevelés 

minden gyermek számára testre-szabott legyen. Az iskola tartósan képes a különböző 

háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására és 

együtt nevelésére. 

 Tervünk az is, hogy megvalósuljon az akadály-mentesítés is. 

 

Számítanunk kell arra is, hogy az alacsony létszám miatt ellehetetlenülő községi iskolákból 

mind több szülő szándékozik hozzánk beíratni gyermekét. Jelenleg naponta 36 fő utazik 

távolabbi-közelebbi lakóhelyére. Mint, ahogy feladatunknak tekintjük azt, hogy tanórán és 

tanórán kívül segítsünk a nehéz körülmények között élő tanulók felzárkóztatását, úgy sok 

gondot fordítunk a jó képességű, tehetséges gyerekek fejlesztését. Nem mondunk le a Zsolnai 

módszer alkalmazásával, szerzett tapasztalatokról. Hangsúlyt fektetünk a 

természettudományos képzésre, az idegen nyelvekre, a testnevelésre. Biztosítjuk a szabadidős 



lehetőségeket, az iskola könyvtárának és sportlétesítményeinek használatát, működtetjük a 

szakköröket és sportköröket, szervezzük a tanulmányi és egyéb vetélkedőket, 

megemlékezéseket, valamint felkészítjük az arra érdemeseket tantárgyi versenyekre. Mindezt 

tesszük a tanulók személyiségének fejlesztése, sikeres középiskolai tanulmányuk 

megalapozása érdekében. 

Az iskola központi épülete folyamatos átalakulás alatt áll. Kiépült a harmadik emelet 

(könyvtár, tanári szoba, igazgatási helyiségek, raktárak), kialakultak a tantermek, 

hozzákezdtünk az ablakok korszerűsítéséhez, megújult a konyha.  Terveink vannak azonban a 

jövőt illetően is. Ezért indultunk a PHÁRE pályázaton. Érzi azt a tantestület, hogy törekedni 

kell a tartalmi átalakulásra is. 

A környezet és a feltétel változik, de a gyermek és a munkaszeretetünk nem. 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az 

életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Intézményünk folyamatos és 

hatékony párbeszédet alakít ki minden szülővel. Értékelési rendszerünket együttműködéssel 

alakítottuk ki.  Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de 

nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a 

felnövő kiskőrösi polgároknak. 

 

 

1,2. ISKOLA INTEGRÁCIÓS CÉLRENDSZERE 

 
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és nemzeti 

értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Fő 

célunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint korszerű ismereteik, egyéni 

képességeik, készségeik kialakítása bővítése. 

 

 Az iskola nevelési céljai közül elsőbbséget kaptak a következő, emberi tényezők: 

- szeretet, erkölcsösség, 

- humanitás, 

- kreativitás, 

- műveltség, tudás 

- értékek, érzelmek befogadása és átadása, 

- önismeret, önfejlesztés képessége, 

- fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra 

- mások elfogadása és segítése 

 

Az iskola oktatási céljai közül a következő tényezők kaptak nagy hangsúlyt  

 

- maradandó és az életben felhasználható ismeretanyag átadása, 

- a világ megismerésének igénye, 

- az élet tisztelete, védelme, 

- tehetséggondozás és a felzárkóztatás, 

- integráció az osztályban és a társadalomban, 

- készség és képességfejlesztés és ennek egyéni kibontakozása, 

- a nyolc osztály elvégzéséhez nyújtott segítség és a képességeknek és az igényeknek 

megfelelő továbbtanulás lehetőségeinek megteremtése, 

- az önálló gondolkodás és tanulás elsajátítása, 

- az ember testi és lelki egészsége, 

- a szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása, 

- az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete, 



 

Az iskola célrendszerét a következő gyermekkép adja meg: 

 

Tanulásban olyan gyermeket szeretnénk, aki: 
 

- szellemileg fogékony, érdeklődő, nyitott, kíváncsi, a megismerési vágy hajtja, 

- ismeri a tanulási technikákat, tanulni tudó és akaró, 

- képes tudását tovább fejleszteni, és önállóan ismereteket szerezni, 

- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban 

és írásban, 

- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, a tudást, 

- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 

- probléma – és feladatorientált, képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

- teljesíti kötelességeit, munkája pontos kidolgozott, egyedi és változatos megoldások 

keresésére törekszik, gyakorlatias, 

- szilárd alapkészségekkel rendelkezik, az egyetemes értékek megismerésére törekszik, 

- értelmi képességeit, érzelmi, erkölcsi életét, egészségét egyaránt fejleszti, önkifejezési 

igénye magas, 

- van akaratereje, fegyelmezettsége, képes a kudarcokat feldolgozni és leküzdeni, 

- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

- nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

- a természetet, a környezet értékeit, 

- más népek értékeit, 

- az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

- Kiskőrös hagyományait,  

 

 

Önmagához, társaihoz, közösséghez való viszonyában olyan gyermeket szeretnénk, aki: 

 

- humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, 

- képes szeretetet adni és kapni, 

- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

- szereti hazáját, 

- szellemileg, testileg egészséges edzett, 

- egészségesen él, szeret sportolni, 

- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt és gondozott, 

- viselkedése udvarias, beszéde kultúrált, 

- sikerorientált, van önbizalma, tud dönteni és cselekedni, 

- továbbtanulási elképzeléseit képességeire és eredményeire építi, 

- a tartós emberi lét szokásait, magatartásmódját ismeri és gyakorolja, 

- közösség céljainak megvalósításában tevékenyen részt vesz, segítőkész, 

- előítéletektől mentes, nyitott környezete iránt, érdekli mások problémája és gondja, 

szolidáris, 

- tisztelettudó, elfogadja az egyén szabadságát, tolerálja a másságot, 

- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

- önmagáért és másokért felelőséget érez, vállal, 

- tud a helyzethez illően viselkedni, 

- eredményesen használ kommunikációs technikákat, ismeri legalább egy idegen nyelv 

alapjait, 

- a feszültségek elkerülését keresi és a konfliktusokat rugalmasan kezeli, 



- szereti az emberi életet, mások és a világ értékeinek megismerésére törekszik, hisz saját 

boldogságában, jövőjében, 

- szereti a természetet, a környezetvédelmi gondolkodása pozitív, cselekvésre elkötelezett, 

- a kudarcok, lemaradások okának megszüntetéséért mindent megtesz, 

- tud csoportban, közösségben együttműködni, 

- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

 

Mérhető intézményi célok: 

 

Oktatásban: 

 

- Eredményes továbbtanulás a nyolcadik elvégzése után 100%, (csökken az intézményben a 

tankötelezettségi kor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők száma, lesz érettségit 

adó intézményben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanuló) 

- Évismétlők aránya 4% alatt legyen. (növekszik az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó 

hátrányos helyzetű tanulók száma) 

- Középiskolai visszaesés jegyekben ne haladja meg 0.5-et. 

- Tantárgyi mérésekben az országos átlagnak megfelelni, illetve a felett teljesíteni. 

- Minél több tanulót bekapcsolni a szaktárgyi versenyek rendszerébe. 

- Első osztályos beiskolázás maradéktalan teljesítése. 

- Szlovák nyelvoktatás megőrzése. 

- Mindennapos testnevelés megőrzése. 

- Az integrációban részvevők továbbhaladása. 

- A szükséges tantárgyi bontások megvalósítása. 

 

 

Nevelésben: 

 

- Hatékony napközi biztosítása és napközis csoportok megtartása. 

- Szakkörök, sportkörök, diákkörök működése és feltételeik biztosítása. 

- Minden évben a Csikóvári tábor lehetőségének biztosítása. 

- Diákönkormányzat működésének segítése, 

- Osztályközösségek kialakítása, közös programok szervezése, 

- A hagyományoknál feltüntetett ünnepségek, rendezvények megszervezése. 

- Magatartásból és szorgalomból az éves iskolai átlag 3.5 felett maradjon. 

 

 

Intézményi környezetben: 

 

- az iskola baleseti kockázatának csökkentése 

- energia felhasználás racionalizálása, 

- játszótér fejlesztése, 

- szabadtéri tanterem kialakítása, 

- közösségi terem létrehozása,  

- új informatika tanterem beállítása, 

- szlovák nyelvoktatás körülményeinek fejlesztése, 

- akadálymentesítés, 

- az iskola környékének rendben tartása, 

- a vizesblokkok felújítása, 

- ANTSZ előírások betartása, 



- szertárak és szaktantermek fejlesztése, 

- Takarékos és hatékony gazdálkodás, 

 

Iskolánk nevelőtestülete úgy véli, hogy nevelő-oktató munkája akkor sikeres, ha a 

nyolcadik évfolyam végén a végzős diákjaink: 

 

 

- 90-95%-ban minden tantárgyból megfelelnek az alapfokú nevelés-oktatás 

kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek 

- többsége, a minimális követelmények teljesítésén túl, egyéni képességeiknek megfelelően, 

megfelel a helyi tantervben megfogalmazott követelményeknek, az emelt szintű 

képzésnek, 

- rendelkeznek olyan bővíthető, biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a középiskolás követelményeknek 

a későbbiekben megfeleljenek, 

- ismerik a kultúrált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

- határozott elképzeléssel bírnak saját közelebbi és távolabbi jövőjüket és sorsukat illetően. 

 

 

1.3. KÉT ÉVES BEVEZETÉSI TERV 

 

BEISKOLÁZÁSI TERV 

 

 
év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Városban 

született 

gyermekek 

120 132 135 127 153 120 137 121 

Várható 

osztályszámok 

a városban 

5 6 6 6 6 5 vagy 

6 

6 5 vagy 

6 

Iskolánk 

elsőseinek 

száma 

72 67 66 63 65 61 65 61 

Hátrányos 

helyzetű 

17 20 25 26 25 27 25 25 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

8 3 7 9 10 10 10 10 

 

 

 

 

 



SZERVEZET-FEJLESZTÉSI TERV 

 
Létrehozzuk a IPR irányítását végző csoportot:  

 

Vezetője: Virághalmi Elemérné igazgatóhelyettes 

Tagjai: 

- Fülöp Jánosné ifjúsági és gyermekvédelmi felelős (kiemelt feladata a gyermekek 

nyomon követése, segítése, a háromhavonkénti egyeztető megbeszélések szervezése és a 

megbeszélések dokumentumainak ellenőrzése, a szülők mozgósítása) 

- Bella Tibor osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

- Burka Lajos gyógypedagógus 

- Bárányné Panta Beatrix fejlesztő-pedagógus 

- Szabadidő-szervező 
-  

A csoport feladata: 

- Az IPR bevezetését, működését irányítja, monitorozza 

- A munkaköri leírásokhoz elkészíti az IPR ellátásának feladatait, 

- szakmai fejlesztéseket végző csoportokat jelöl ki, 

- értékelő megbeszéléseket tart, 

- ellenőrzi a szakmai fejlesztési programokat, szakmai egyeztetéseket, a törvényben 

előírt megbeszéléseket, 

- Javaslatot tesz minőségi bérpótlék odaítélésére, 

- szervezi az egy-egy osztályt, tanulót oktató pedagógusok rendszeres értékelő 

megbeszéléseit, 

- javaslatot tesz a házirend módosítására. 

 

A pedagógiai program és a házirend átdolgozása 

 

- a következő pedagógiai program módosításakor átfogalmazzuk céljainkat és 

küldetésünket az IPR szellemében, 

- a házirend módosításában kidolgozzuk az intézmény felszerelésének és épületének 

iskolaidőn túli használatát, 

 

Egyéb feladatok: 

 

Nagy gondot fordítunk arra, hogy a még meglévő dolgozói előítéleteket megszüntessük. 

 

Az éves munkatervben feladatokat határozunk meg az IPR működésével kapcsolatban. 

 

 

ERŐFORRÁS TERV 

 

 

1. Épület átalakítása 

Az iskola épületét bővíteni szükséges. Az IPR megvalósításához közösségi termet kell 

létrehozni és egy informatikai tantermet. A közösségi terem szolgálja majd a tanári-

esetmegbeszéléseket, a szabadidős tevékenységet, a szülői kapcsolattartás színhelyét. Az 

anyagi erőforrások megszerzésére a helyi önkormányzattal közösen pályázatot kell 

beadnunk. Meg kell teremteni az intézmény akadálymentesítését is. 

2. Taneszközök, technikai felszerelés 



Minden tanterembe televíziót, videó és DVD lejátszót kell beállítani. A könyvtár 

állományát bővíteni szükséges. A könyvtárba a tanulók internet használatához 

számítógépeket kell beállítani. A taneszköz kiválasztás elveit évente úgy kell 

meghatározni, hogy azok ne jelentsenek a halmozottan hátrányos tanulóknak nagy 

terheket. Törekszünk arra, hogy olyan képrögzítő berendezéseket szerezzünk be, pályázat 

segítségével, amelyhez a tanulók otthon nem juthatnak hozzá (digitális fényképezőgép, 

filmfelvevő) 

3. Eszközök. 

Minden pedagógus számára elérhetővé tesszük a fénymásolást, és ehhez az év elején 

meghatározott mennyiségű papírt biztosít az iskola. 

4. Bútorzat 

A régi bútorainkat kicseréljük. Csak variálható bútorzatot szerzünk be a jövőben, amely 

alkalmas a csoportbontásra, differenciálásra. 

 

 

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 

 
Személyi erőforrások az iskolában rendelkezésre állnak. Az IPR-ot irányító csoportnak 

mindent meg kell tennie azért, hogy a kollegák tudják azt, hogy mi a feladatuk, mi a 

kötelességük és mit kell megtenniük. 

A pedagógusok továbbképzésénél előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulók 

fejlesztésével és törődésével foglalkozó tanfolyamokon való részvételt (kooperatív tanítás, 

drámapedagógia). Törekszünk arra, hogy a kollegák többsége olyan informatikai ismeretek 

birtokába kerüljön, amellyel segíteni tudja a hátrányos helyzetű tanulókat. 

Önismereti tréninget szervezünk minden dolgozó számára, hogy tisztában legyenek 

kommunikációs képességükkel, csoportvezetési technikákkal, szociális érzékenységükkel. 

Azt szeretnénk, ha mindenki rendelkezne a konfliktuskezelés képességével, tudna pedagógiai 

szituációkban jól dönteni, ne legyenek előítéleteik, és megfelelően tudják motiválni 

tanítványaikat. 

 

 

2. AZ ISKOLÁBA VALÓ BEKERÜLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
2.1. Óvoda- iskola kapcsolata 
 
A folyamat tartalma: Kiemelten fontosnak tartjuk az óvodákkal való együttműködést, a 

nevelési elveink összehangolását, az iskola- előkészítést és szoktatást, a beiskolázási 

terveinkről tájékoztatjuk az óvodásokat és szüleiket, valamint az óvónőket. Szorgalmazzuk az 

intézménylátogatást, órák megtekintését. 

 

Alkalmazási terület: Az iskola valamennyi tanára, kiemelten a leendő elsős osztályfőnökök, 

óvónők, szülők. 



 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor? Felelős 

A leendő első 

évfolyam 

szüleinek 

tájékoztatása 

 összevont szülői 

értekezlet az 

óvodákban 

 szóbeli tájékoztató 

az iskoláról 

A szülő megfelelő 

képet kapjon az 

iskoláról 

 minden év 

tavaszán 

(március, 

április) 

 igazgató-

helyettes 

 leendő elsős 

osztályfőnökök 

Az iskola, a 

tanárok és a 

módszerek 

bemutatása 

 nyílt Nap szervezése 

az iskolában 

 bemutatkozás, 

műsor a 

nagycsoportos 

óvodásoknak 

Minél több leendő 

tanuló jelentkezése 
 Minden év 

tavaszán 

(április) 

 tanulmányi 

igazgató-

helyettes 

 az iskola 

valamennyi 

tanára 

 leendő elsős 

osztályfőnökök 

Az iskolába való 

beiratkozás 
 Írásbeli tájékoztatás 

(értesítés) a beíratás 

időpontjáról 

Minden szülő, aki 

érdekelt, tudjon 

róla 

 Minden és 

tavaszán 

(április) 

 Igazgató-

helyettesek 

 iskolatitkár 

Az óvoda – iskola 

együttműködése, 

kapcsolattartása 

 Szóbeli 

tájékoztatások a 

gyermekek iskolába 

való 

beilleszkedéséről 

Meg legyen a 

megfelelő átmenet 

az intézmények 

között 

 Február 

eleje 

 elsős 

osztályfőnökök 

 tanulmányi 

igazgató-

helyettes 

Diagnosztikai 

fejlődésvizsgáló 

rendszer 

alkalmazása 

 óvodai mérés esetén 

együttműködés, első 

osztály első 

félévében minden 

tanulóra kiterjedően 

mérés az iskolában.. 

Eredmények 

összehasonlítása 

Megalapozott 

fejlesztés, törődés 
 első félév  gyógypedagógu

s és fejlesztő-

pedagógus 

Nevelési tanácsadó 

vizsgálatának 

közös elemzése 

 értékelések 

áttekintése 

Eredményes iskolai 

munka 
 beiratkozás  nevelési 

igazgatóhelyettes, 

gyógypedagógus 

Halmozottan 

hátrányos, és 

iskola éretlen 

óvodásokról 

tájékoztatás kérése 

 osztályszervezés 

előkészítése 

A szegregáció 

elkerülése 
 beiratkozás 

előtti hónak 

 igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Heterogén osztályok kialakítása jogszabályoknak megfelelően 

 
Arra törekedünk, hogy a halmozottan hátrányos tanulók ne egy osztályba kerüljenek. Erre 

felhasználjuk a diagnosztikai méréseket. A tanulók szüleit az indítandó osztályokról, 

lehetőségekről és tanító pedagógusokról tájékoztatjuk. Bemutató oktatásokra meghívjuk a 

szülőket és az óvónőket. A beiratkozásnál a gyógypedagógus, fejlesztő-pedagógus áttekinti a 

jelentkezéseket, és javaslatot tesz (nevelési igazgatóhelyettesen át ) a szülőnek. 

 

 

3. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK – PARTNERSÉGI KAPCSOLATOK 

KIÉPÍTÉSE 

 

3.1. A szülői házzal 
 

Iskolánkban a szülők jogaik érvényesítésére, kötelességeik teljesítése érdekében szülői 

szervezetet működtetnek. 

Osztály szülői munkaközösséget az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják, akik soraikból 

elnököt és tisztségviselőt választanak.  

Az iskolai szülői munkaközösség (választmány) tagjai azok a szülők, akik az iskola 

vezetésében a szülők képviseletét látják el. Az iskolai szülői munkaközösséget az osztályok 

szülői munkaközösségeinek elnökei alkotják, akik elnököt és tisztségviselőket választanak.  

 

Az iskola gondot fordít a szülői igények megismerésére, amelynek formái: 

- iskolaválasztást megelőző találkozók, 

- szülői munkaközösség szervezetének működése (osztály, iskolai), 

- iskolaszék, 

- szülői értekezlet, 

- egyéni beszélgetések,  

- családlátogatás, 

- fogadóóra, 

- rendezvények, 

- minőségellenőrzés rendszerében adott válaszok, információk, 

- kapcsolatépítés közös fórumai (rendezvények, szülők-nevelők bálja, kirándulások, 

szabadidős programok, táborok) 

 

Az iskola gondot fordít arra, hogy ezek az igények megjelenjenek: 

 

Tanítási tartalmakban: 

- pedagógiai szakaszok prioritásai, 

- speciális programok (felzárkóztató, tehetséggondozó, módszertani, stb.) szervezése, 

- szakkörök, diákkörök, 

- csoportbontás,  

- tanítási módszerek választása, 

- emeltszintű oktatás választása, 

- választható óraszám elosztása, 

- napközi lehetőségének megteremtése, 

- közvetítendő értékek, ismeretek. 

 



Az iskolai élet szervezésében: 

- étkezés biztosítása, 

- házirend összeállítása és tartalma, 

- Szervezeti és Működési Szabályzat kialakításában, 

- társadalmi munkák szervezésében, 

- rendezvények, ünnepségek szervezésében, 

- testvériskolai kapcsolatok kialakításában, 

- tanítási időn túli elfoglaltságok megszervezésében (szabadidős programok, kirándulás, 

tábor stb.) 

 

Szülői munkaközösséggel való kapcsolattartás 

 

Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével az osztályfőnök közvetlen kapcsolatot tart. A 

szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szervezetek 

vezetői vagy a választott elnök juttatja el az igazgatóhoz.  

A választmányt az igazgató a munkatervben rögzített időpontokban, tanévenként legalább 

kétszer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint 

meghallgatja a választmány véleményét és javaslatait. A választmány elnöke közvetlen 

kapcsolatot tart az intézményvezetővel, és tanévenként egyszer beszámol a nevelőtestületnek 

a szülői közösség tevékenységéről. 

 

A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

 

Iskola a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás 

lehet csoportos és egyéni. A csoportos tájékoztatásnak módja a szülői értekezletek, az egyéni 

tájékoztatás fogadóórákon történik.  

 

Szülői értekezletek rendje: 

 
Az osztályok szülői közössége számára az iskola tanévenként 2, a munkatervben rögzített 

időpontú rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A szeptemberi-októberi 

értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól, a Házirend módosításáról. 

Ekkor bemutatják az osztályban oktató-nevelő pedagógusokat is. Rendkívüli szülői 

értekezletet hívhat össze az igazgató, az osztályfőnök és a szülői szervezet képviselője a 

tanulóközösségben felmerülő problémák megoldására. 

 

A szülői értekezletekkel szemben támasztott elvárások: 

 

- A szülői értekezlet segítse elő a szülői ház és az iskola nevelési elveinek összehangolását, 

a tanulók nevelésében előforduló kérdések megvitatását, személyiségfejlesztés 

problémáinak megoldását. 

- A nevelés társadalmasításának folyamatában fontos, hogy a szülő és a pedagógus 

partnerként tevékenykedjék. Így új tartalommal gazdagodhat az iskola és a szülő 

kapcsolata. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők ismerjék a pedagógiai programot, az iskola 

nevelési alapelveit és céljait, terveit és módszereit, és ezek aktivizálják őket az 

együttműködésre. Szükségesnek tartjuk, hogy a családokban folyó nevelést megismerjük, 

hogy hozzájárulhassunk a szülők pedagógiai kultúrájának fejlesztéséhez, vagy az ott 

alkalmazott eredményes módszereket nevelésünkbe beillesszük. Úgy véljük, hogy az 

egyéni problémák megismerésével, szülői tapasztalatok átadásával a célzott 

nevelőmunkánkat hatékonyabban fejthetjük ki. 



- A szülői értekezletekre pedagógusaink mindig alaposan felkészülnek. Az 

osztályfőnököknek meg kell találniuk azt a megfelelő időpontot, alkalmat, amely a szülők 

többségének megfelel és gondoskodnia kell arról, hogy minél több szülő, tanár és más 

érdekelt ott megjelenhessen. 

- A szülői értekezleten elhangozhat rövid tájékoztató, beszámoló az iskolát, az osztályt 

érintő bármilyen tanulmányi, pedagógiai, oktatáspolitikai, pszichológiai stb. kérdésről, de 

az mindig kapcsolódjon az osztályban soron következő feladatokhoz, az ott folyó 

tevékenységhez. 

- A szülői értekezleteknek az osztályközösség előrehaladását, a tanulmányi eredmények 

növekedését, a tanulók neveltségének javulását kell eredményeznie, az iskola és a család 

közreműködése által. A szülői értekezleteken foglalkozni kell az elfogadott terv alapján 

egy-egy nevelési kérdéssel is. 

- A szülői értekezletek időpontját az éves munkaterv jelöli ki. 

- Az iskola hasznosnak tartja, ha a szülői értekezletre előadónak hívnak meg: szülőt, orvost, 

lelkészt, pszichológust, mentálhigiéniás szakembert, rendőrt, jogászt, pályaválasztási 

szakembert, stb. 

 

Az iskolai fogadóórák rendje: 

 
Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a 

szülők számára. Az iskola a tanévben, minden második hónap első hétfőjén, a munkatervben 

rögzített időpontú rendes szülői fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló 

szülőjét az osztályfőnök írásban is behívhatja az iskolába. Ha a gondviselő találkozni szeretne 

gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett 

pedagógussal.  

 

IPR működtetéséhez szükséges értékelés szabályai 

 
A képességkibontakoztató felkészítésen és integrációban résztvevő tanuló  haladását, 

fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az érdekelt 

pedagógusok legalább három havonta értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a 

tanuló szülőjét, a tanulót, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, indokolt esetben a 

gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét. 

A pedagógus értékelést az osztályfőnök koordinálja. A szaktanárok egyéni fejlesztési 

naplót készítenek. Törekedni kell arra, hogy egyszerű, bürokrácia mentes 

megoldásokat találjanak (előre elkészített füzet,és aláhúzással jelzett fejlesztendő 

terület) 

Az értékelésről jelenléti ív készül, amelyet minden érdekel aláír. A jelenléti ív eredeti 

változatát az ifjúságvédelmi felelős összegyűjti és átadja a nevelési igazgató-

helyettesnek, aki ezt elhelyezi az IPR csomagban. 

Minden év elején az osztályfőnök beszerzik az érintett tanulók szüleinek nyilatkozatát 

arról, hogy nyolc osztálynál magasabb iskolai végzettséggel nem rendelkeznek. 

 

 
A szülők írásbeli tájékoztatási rendje 
 

Iskolánk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel ellátott 

ellenőrző könyvben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, 



szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. Tájékoztatjuk a szülőket az intézményi élet 

kiemelkedő eseményiről és a szükséges aktuális információkról is.  

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos 

bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetben is feltüntetni 

(ha erre az ellenőrző könyv lehetőséget ad, azt dátummal és kézjeggyel kell ellátni). A szóbeli 

feleletet aznap, az írásbeli számonkérés eredményét, a feladat kiosztása napján kell beírni.  

Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet érdemjegyeinek 

azonosságát és pótolja az ellenőrző könyv hiányzó érdemjegyeit. Az osztályfőnök indokolt 

esetben írásban értesíti a szülőket a tanulók előmeneteléről, magatartásáról és szorgalmáról 

 

3.2. Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal és a szakmai és szolgáltató 

intézményekkel 

 
A folyamat tartalma: A nevelő-oktató munka folyamatában az iskola a gyermekjóléti 

szolgálatokkal  folyamatos kapcsolat kialakítására törekszik. Minden gyermeknek joga, hogy 

a képességeihez mért legjobb oktatásban részesüljön, figyelemmel kísérjék fejlődését, 

környezetét. Ezért fontos, hogy mindkét fél a kölcsönös együttműködésre, rendszeres 

információcserére törekedjen. 

 

Alkalmazási területe: Az iskola valamennyi tanára, osztályfőnökök, fejlesztő pedagógus, 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, minden diák. 

 

 

Részlépések, felelősök, határidők: 

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor? Felelős 

A belépő 

évfolyam 

pedagógiai 

szűrése 

 osztályonkénti 

felmérés 

Fejlesztő pedagógus 

májusban megkapja 

az óvodai 

vizsgálatok 

eredményét, értékel, 

tervez 

 minden év 

szeptember 

 osztályfőnökök 

 fejlesztő 

pedagógus 

 igazgató-

helyettes 

Felsőbb 

évfolyam 

tanulóinak 

figyelemmel 

kísérése 

 felmérések 

 beszámolók 

 szülői kérések 

Egyéni vagy 

csoportos fejlesztő 

foglalkozások 

Szülő-pedagógus 

mindennapi 

kapcsolata 

dokumentáció 

 egész évben 

folyamatosan 

 osztályfőnökök 

 tanárok 

 fejlesztő 

pedagógus 

 igazgató-

helyettes 

Tantárgyi 

felmentések 

intézése 

 írásbeli 

tájékoztató a 

nevelési 

tanácsadó, 

szakértői 

bizottságok 

javaslatáról 

Folyamatos 

kapcsolat a nevelési 

tanácsadóval, 

szakértői 

bizottságokkal a 

fejlesztő pedagógus 

által 

 egész évben 

folyamatosan 

 fejlesztő 

pedagógus 

 igazgató-

helyettes 

 igazgató 

 

Közös 

programok 
 továbbképzések 

 tanfolyamok 

Az iskola 

tájékoztatja nevelőit 
 aktuálisan  fejlesztő 

pedagógus 



 írásbeli 

tájékoztatók 

az aktuális 

továbbképzésekről, 

programokról, 

meghívja nevelési 

értekezleteire a 

gyermekjóléti 

szolgálatok 

szakembereit 

 igazgató-

helyettes 

 igazgató 

 
Dokumentáció: Szakértői bizottságok vizsgálatai, javaslatai, fejlesztési tervek, továbbképzési 

programok, jegyzőkönyvek. 

 

 

3.3. Együttműködés a középfokú oktatási intézményekkel 

 
A folyamat tartalma: Minden továbbtanuló diák számára fontos, hogy képességeihez és 

elképzeléseihez mérten a lehető legjobb középiskolában folytassa tanulmányait. Ezek 

kiválasztásában fontos szerepe van az osztályfőnöknek, aki tanácsát a szülők szinte minden 

esetben kikérik. Ezért segítséget kell nyújtani iskolánknak, hogy a legszélesebb körű 

tájékoztatást megkapják a lehetőségekről, és a középiskolák konkrét bemutatkozásával még 

inkább szemléletesebbé tenni a választást.  

 

Alkalmazási terület: Osztályfőnökök, intézményvezetők, szaktanárok tanácsadása.  

 

A folyamat leírása: 

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor? Felelős 

A középiskolai 

követelmény-

rendszer 

figyelembe 

vétele 

 6 osztályos és 

gimnáziumi képzés 

alapkövetelményein

ek meghatározása 

szóbeli 

egyeztetéssel vagy 

írásos formában 

Iskolaváltáskor ne érje 

a diákot hátrány a 

tanulásban 

 folyama-

tosan 

 igazgató-

helyettes 

Oktatási és 

nevelési 

követelmények 

összehangolása 

 közös értekezleten Zökkenőmentes 

átmenet érdekében 
 tanév 

kezdetén 

 kritérium 

változások 

előtt 

 igazgató 

 igazgató-

helyettes 

Pályaválasztási 

szülői 

értekezlet 

 szülői értekezlet a 

középiskolák 

vezetőivel 

A szülő világos képet 

kapjon a 

továbbtanulási 

lehetőségekről a 

városban 

 jelentkezé-

si lapok 

kitöltése 

előtt: 

januárban 

 igazgató 

 igazgató-

helyettes 

Visszajelzés a 

volt tanulók 

eredményeiről 

 a középiskolák az I. 

félévi eredményeket 

írásban megküldik 

A visszajelzés 

megmutatja, hogy a 

tantárgyak közül 

 félévkor  igazgató 

 igazgató-



az iskoláknak melyiknél voltak nagy 

eltérések a jegyek 

szempontjából pozitív 

ill. negatív irányban – 

kiküszöbölhetők a 

hibák 

helyettes 

 szaktanárok 

 

 

3.4. Együttműködés kisebbségi önkormányzattal 

 
Iskolánk két kisebbségi önkormányzattal ápol kapcsolatot: 

 

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 

Cigány kisebbségi önkormányzat 

 

Közös céljaink: az iskolánkban tanuló kisebbségben lévő gyermekek segítése, támogatása.  

Évente, pályázat alapján az önkormányzatok anyagi eszközökkel támogatják a gyermekek 

táboroztatását. 

Minden évben megszervezik a „Petőfi nem csak magyar nyelven” szavalóversenyt. 

 

Közösen elemezzük, és megoldási tervet állítunk össze a kisebbségi problémák kezeléséhez. 

 

3.5. Együttműködés civil, önkormányzati és állami szervezetekkel 

 

Egyházak: 

 
A folyamat tartalma: Az iskolának folyamatos és korrekt kapcsolatrendszert kell 

kialakítania a városban működő egyházakkal és vezetőikkel, mivel az a célunk, hogy iskolánk 

minden vallásos tanulója hitoktatásban részesüljön, ezáltal személyiségük és hitéleti 

meggyőződésük erősödjék, gazdagodjék. 

 

Alkalmazási területe:  Az iskola valamennyi tanára, kiemelten az osztályfőnökök, 

hitoktatók, az iskola igazgatója, ig. helyettese, diákok. 

 

 

Részlépések, felelősök, határidők: 

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor? Felelős 

Hittanórák 

megállapodás 

szerinti 

szervezése 

 írásbeli 

tájékoztató 

 személyes 

egyeztetés 

Hittanóra 

biztosítása 

órarendben 

 minden év 

szeptember 

elején 

 igazgató-

helyettes 

 igazgató 

Tájékoztató az 

iskola 

rendezvényeiről 

 írásbeli 

tájékoztatás 

 meghívás 

Tájékoztatók, 

meghívók 

elküldése 

 alkalmanként  igazgató-

helyettes 

 igazgató 

Kapcsolat a 

nevelőmunka 

érdekében 

 szülői 

értekezlet 

 osztályfőnöki 

Osztályfőnökök, 

hitoktatók 

kapcsolata 

 folyamatosan  osztályfőnökök 

 igazgató-

helyettes 



óra 

 

Dokumentáció: tájékoztatók, meghívók, jegyzőkönyvek 

 

Baxtale Rom Civil Egyesület 

 

Közös pályázatot adunk be tanodai program indítására. 

Segítségükkel, amíg azt fizetik roma koordinátort állítunk be. 

Eszközeikkel segítik a roma tanulók felzárkóztatását, a szülőkkel való kapcsolattartást, a 

gyermekek beszállítását az iskolába. 

 

Petőfi Sándor Általános Iskola 

 

A folyamat tartalma: A város arculatát nagymértékben meghatározó oktatás színvonala és a 

diákok viszonya iskolájukhoz. Ehhez hozzájárulhat, ha a város oktatási intézményei között 

összehangolt munka működjön a sikeres pedagógiai munka érdekében összehangolt munka 

működjön a sikeres pedagógiai munka érdekében. Ehhez szükséges a folyamatos 

információcsere és egyeztetés. 

 

Alkalmazási területe: Az iskola valamennyi pedagógusa, kiemelten az igazgatók és a 

helyettesek, a Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályának dolgozói. 

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor? Felelős 

Szeptemberben az 

induló 1. osztály 

számának és 

tanulói 

létszámának 

meghatározása 

 képviselőtestület

i döntések 

alapján 

 igazgatók 

megbeszélésével 

egyeztetésével 

Mindkét fél számára 

kedvező számú 1. 

évfolyam beindítása, 

figyelembe véve a 

pedagógusok és a 

szülők kéréseit, az 

intézmény kapacitását 

 minden év ? hó  igazgató 

Oktatási és 

nevelési 

követelmények 

összehangolása 

 összevont 

vezetőségi 

értekezlet a két 

iskola között 

Minden intézmény 

oktatási 

sajátosságainak 

megőrzése 

 változások 

előtt 

 problémák 

megoldása 

érdekében 

 igazgató 

 igazgató-

helyettes 

Közös, városi 

szintű kulturális 

rendezvények, 

versenyek 

lebonyolítása 

 rendezvényt 

lebonyolító 

pedagógus és 

szervezők 

megbeszélése, 

egyeztetése 

Összehangolt, precíz 

munka a sikeres 

rendezvényekért 

 aktuális 

rendezvények 

szervezésének 

kezdetekor 

 szervezők 

 a 

rendezvény 

lebonyolí-

tásáért 

felelős 

pedagógus 

Továbbképzéseken 

való együttes 

részvétel – városi 

szintű 

 a Polgármesteri 

Hivatal 

Művelődési 

osztálya és az 

iskolák 

vezetésével való 

egyeztetések 

alapján 

A sikeres ped.-i 

munka 

továbbfejlesztése, az 

aktuális problémák és 

kérdések megoldására 

a legkompetensebb 

előadó 

tolmácsolásával 

 a továbbképzés 

lehetőségének 

felmerülésekor 

 igazgató-

helyettes 



Az „átjárhatóság” 

biztosítása az 

általános iskolák 

között 

 az iskola 

tájékoztatja a 

választott iskolát 

a tanuló 

szándékáról és 

érdemjegyeiről 

A tanulónak 

lehetőséget kell 

biztosítani, hogy ott 

folytassa iskolai 

tanulmányait, ahol (a 

szülővel együtt) 

sikeresebbnek tartja 

 a felmerülő 

probléma 

idején 

 igazgató 

 igazgató-

helyettes 

 

 

Együttműködés egészségüggyel és Vöröskereszttel 

 

A folyamat tartalma: A helyi egészségügyi szervekkel a tanulók érdekében szoros 

kapcsolatot alakítottunk ki, melynek ápolása minden dolgozónak kötelessége. A védőnői 

hálózat hozzájárul a védőoltások zavartalan megszervezéséhez. Az iskola fontos feladatának 

tekinti, hogy a tanulók fogászati szűrése teljes legyen, ezért a törvényben meghatározott 

kötelezettségeinek eleget téve és azon túl is rendszeres kapcsolatot tart az iskolafogászattal. 

 

Alkalmazási területe: védőnők, gyermekorvos (iskolaorvos), iskolafogászat, osztályfőnökök, 

tanulók, szülők 

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor? Felelős 

A tanulók 

általános 

szűrővizsgálata 

 Írásbeli tájékoztatás 

(időpont) 

Minden tanuló 

részvétele a 

vizsgálatokon 

 Minden évben 

évfolyamokon 

eltérő 

időpontban 

 védőnő 

 iskolatitkár 

 osztályfőnökök 

A tanulók 

kötelező 

védőoltásaikkal 

kapcsolatos 

szervezési, 

előkészítési 

feladatok 

szervezése 

 Írásbeli értesítés a 

szülőknek, 

tanulóknak 

Minden tanuló 

megkapja a 

védőoltást 

 Minden évben 

az 

egészségügyi 

intézmény 

által 

meghatározott 

időpontban 

 iskolatitkár 

 osztályfőnökök 

 védőnők 

A tanulók 

rendszeres 

fogászati szűrése 

 szóbeli értesítés az 

osztályfőnök felé 

 írásbeli értesítés a 

szülő felé 

A tanulók 

egészsége 
 minden évben 

az 

iskolafogász 

által 

meghatározott 

időpontban 

 iskolafogász 

 osztályfőnökök 

Egészségügyi 

előadások, 

programok a 

tanulók részére 

 szóbeli értesítés az 

osztályfőnöknek és 

a tanulóknak 

 salátanap, fogászati 

nap, előadások 

szervezése 

Egészséges 

életmódra 

nevelés 

 Minden 

évben, a 

munkatervben 

foglalt 

időpontok 

szerint 

 szabadidő-

szervező 

 osztályfőnökök 

 
Iskola – média kapcsolata 
 

A folyamat tartalma: Iskolánk a megfelelő iskolakép kialakítása érdekében, a tanulók és 

pedagógusok eredményes munkájának ismertetésére folyamatos kapcsolatot ápol a városban 



működő médiákkal. A kapcsolattartásba bevonjuk a tanulókat is, hogy megismerjék a 

demokrácia e fontos területét, és az e terület iránt fogékony és tehetséges tanulókat 

bevezessük – az ott dolgozó szakemberek segítségével – a gyakorlati újságírás és 

műsorkészítés rejtelmeibe. 

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor? Felelős 

Az iskolában zajló 

programok, 

események, 

rendezvények közlése 

 írott anyag 

eljuttatása a 

szerkesztőség

be 

 szóban – 

újságírót, 

riportert hívni 

Pontos és gyors 

adatszolgáltatás 

a médiumok felé 

 havonta  igazgató 

 szabadidő-

szervező 

Tanulók versenyeken 

való részvétele, elért 

eredmények 

 írásban 

 szóban 

Gyors 

információ-

szolgáltatás 

 aktuális 

eseményt 

követően 

 szaktanár 

 osztályfőnökök 

 igazgató 

Tanulók saját 

írásainak 

megjelentetése, 

élménybeszámolóinak 

közlése az iskolai 

életről, 

kirándulásokról stb. 

 írásban 

 szóban 

Pontos 

adatszolgáltatás 
 alkalom-

szerűen 

 osztályfőnökök 

 szabadidő-

szervező 

Iskolarádió 

működtetése 

tanulókkal, 

tanulóknak. 

 szóban Gyors, pontos 

adatszolgáltatás 

az iskolai 

programokról, a 

DÖK ülésekről, 

a fiatalságról. 

 naponta  diákönkor-

mányzat-

vezető 

 stúdiófelelős 

pedagógus 

 

 

Az iskola – rendőrség kapcsolata 

 

A folyamat tartalma: a rendőrséggel együttműködve folytatjuk a közlekedésbiztonsági 

tevékenységünket és a káros szenvedélyek elleni megelőző küzdelmet. Teret adunk a jól 

működő „DADA” programnak is. 

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor? Felelős 

DADA 

program 
 írott anyag 

 szóbeli 

előadás, 

beszélgetés 

a 

tanulókkal 

Nyíltság a 

tanulókkal 

szemben 

 negyedévente  osztályfőnökök 

 ifjúságvédelmi 

felelős 

 rendőrség 

ifjúságvédelmi 

felelőse 

Kerékpáros 

versenyek 

segítése, 

rendőri 

felügyelete 

 szakszerű 

szakmai 

segítségnyú

jtás a 

rendőrség 

Hatékony 

együttműködés 

a tanulókkal, a 

pedagógusokkal 

 alkalomszerűen  kerékpáros 

szakkörvezető 



részéről 
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Egyéb kapcsolatok 

 

A folyamat tartalma: felvesszük és rendszeressé tesszük a kapcsolatot a Munkaügyi 

Központtal, hogy a közös munkával a leghatékonyabb módon segítsük elő a tanulóink 

továbbtanulását, szakmaválasztását. 

Fontosnak tartjuk, hogy az országban, megyében, városban működő gyermekeket segítő 

alapítványokkal folyamatos kapcsolatot tartsunk. A pályázati figyelő tevékenységet 

rendszeresen végezzük, és gyermekeink javára igyekszünk minél több pályázatot beadni, 

elkészíteni. 

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor? Felelős 

Megállapodás a 

Kiskőrösi 

Munkaügyi 

Központtal 

 szerződéskötés   2004. június  igazgató 

Írásos 

pályaválasztási, 

ill. beiskolázási 

tájékoztatók 

 szülőknek, 

tanulóknak 

eljuttatni 

Aktuális, 

naprakész 

információk 

 alkalomszerűen  pályaválasztási 

felelős 

 osztályfőnökök 

Pályaválasztási 

kiállítás 
 BKKM 

Munkaügyi 

Központ 

kiállításának 

megtekintése 

Részletes (képi) 

betekintés a 

választandó 

iskola, szakma 

életébe, 

produktumaiba 

 október  7-8. osztályos 

osztályfőnökök 

Tanulói 

irányultság 

felismerése 

(pályára 

irányítás) 

 kérdőív 

 egyéni 

elbeszélgetés 

Készségek és 

elképzelések 

összhangja 

 november  osztályfőnökök 

Családlátogatás  beszélgetés 

szülővel és 

tanulóval 

együtt 

Szülői ház 

elképzelése és a 

gyermek 

képességei 

összhangja 

 7.-ben év vége 

előtt 

 8.-ban október 

- november 

 osztályfőnökök 

Pályaválasztási 

ankét 
 8.-osok 

szüleinek 

tájékoztató 

Lehetőségek, 

szűkebb-tágabb 

társadalmi 

elvárások, 

igények 

ismerete. Uniós 

helyzet 

 november  igazgató 

 pályaválasztási 

felelős 

Pályaválasztási 

szülői 

értekezlet 

 szülői 

értekezlet az 

iskolák 

igazgatóival 

Megértetni az 

átgondolt, 

összehangolt 

pályaválasztási 

feltételeket 

 január  igazgató 

 pályaválasztási 

felelős 

 osztályfőnökök 

Pályázati 

munka: 
 közlönyök, 

kiírások, 

Önerő 

biztosítása a 
 november 

 folyamatosan 

 igazgató 

 igazgató-
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pályázat 

figyelés, 

pályázat írás 

folyóiratok, 

újságok 

naprakész 

áttekintése 

költségvetésben, 

szakszerűség 

helyettesek 

 szabadidő-

szervező 

 

 

Szülőház, művelődési ház, könyvtár – iskola kapcsolata 

 

A folyamat tartalma: Kulturális intézményekkel (Petőfi Szülőház és Múzeum, 

Művelődési Ház, Könyvtár) folytatjuk a kialakult jó együttműködést. Közösen lehetőséget 

adunk erre, hogy tanulóink megismerjék és használják a művelődési intézmények 

szolgáltatásait. Ezeket a lehetőségeket az osztályfőnöki programokban, szabadidős 

rendezvényekben felhasználjuk. Tanulóinkat elvisszük a városi könyvtárba és 

megismertetjük őket a könyvtárhasználattal. Rendszeresen, legalább évente minden 

tanulónkat elvisszük a Petőfi Sándor Szülőházába, Múzeumba és a városunkban lévő 

gyűjteményekbe. Tanulóinkat ösztönözzük, hogy szervezett vagy egyéni formában 

vegyenek részt a kulturális intézmények által szervezett rendezvényeken, kiállításokon, 

színházi- és mozi előadásokon. 

 

Alkalmazási terület: osztályfőnökök, szabadidő-szervező, tanulók, az adott intézmények 

dolgozói. 

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor? Felelős 

A tanulók 

tájékoztatása 

az 

intézmények 

aktuális 

programjairól 

 szóbeli ill. 

írásbeli 

tájékoztatás a 

programok 

látogatási 

időpontjáról 

Minél több 

kulturális 

rendezvényen 

való részvétel 

 Minden évben 

az adott 

programoktól 

függően 

 szabadidő-

szervező 

 osztályfőnökök 

Az 

intézmények 

látogatása 

 Szóbeli 

megbeszélés 

A tanuló 

megfelelő 

tájékozottsága az 

adott 

intézménnyel 

kapcsolatban 

 Tananyaghoz 

kapcsolódóan a 

tanév bármely 

szakában 

 osztályfőnökök 

 szaktanár 

Közös 

programok 
 Az iskola és az 

adott intézmény 

írásbeli vagy 

szóbeli 

kapcsolattartása 

Meghirdetett 

programokon 

való részvétel 

 Minden évben 

egy vagy több 

alkalommal 

 igazgató 

 osztályfőnökök 

 szaktanárok 
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II. A TANÍTÁST-TANULÁST SEGÍTŐ ESZKÖZRENDSZER ELEMEI 

 

 

1. Kompetenciafejlesztő programok és programelemek 

 
Iskolánk gondot fordít az eszközjellegű kompetenciákra: 

 

kompetencia feladat cél 

szövegértés-szövegalkotás Folyamatos mérés a 

munkaközösségek által, 

ötödikes átmenet 

problémáira 

minőségfejlesztő kör 

kialakítása 

A tanulói lemaradás 

csökkenése, az országos 

méréseken jól 

teljesítsenek a hhh. 

tanulók 

matematikai-logikai Folyamatos mérés a 

munkaközösségek által, 

ötödikes átmenet 

problémáira 

minőségfejlesztő kör 

kialakítása 

A tanulói lemaradás 

csökkenése, az országos 

méréseken jól 

teljesítsenek a hhh. 

tanulók 

idegen nyelvi 1-8 osztályokban szlovák, 

angol és német nyelv 

oktatása (1-4 osztályokban 

választható) 

Angol emeltszintű oktatás 

kidolgozása felső-tagozatra 

és angol orientáció indítása 

elsőben.  

Minden tanuló 

megalapozza idegen 

nyelvi tudását, nagyobb 

figyelem a hhh. tanulók 

képzésére, ők is 

válasszanak idegen 

nyelvet! Legalább 2006-

ban induljanak az új 

programok. 

- IKT (informatikai és 

médiahasználati) 

 

A célban megjelöltek 

feltételeinek biztosítása! 

Minden tanuló jusson 

hozzájusson az 

eszközökhöz és azok 

használatához szükséges 

tudáshoz. Új informatika 

terem építése. 

Számítógépek a 

könyvtárba. 

 

 
Az önállótanulást segítő fejlesztés: 

 

Az iskola a program első két évében a tanulók önálló – életkoruknak megfelelő – kreatív 

tevékenységére épülő foglalkozások tartását tervezi. 

Ennek elemei: 

- Tánctanítás az alsó-tagozaton, amely a komplex képességfejlesztő program elemeit 

hordozzák magukon. 

- Iparművészeti szakkör, 

- Műsorokra, bemutatókra, szereplésekre való felkészítés, 
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- „Foci-suli” 

- Sportkörök 

- Drámapedagógiára épülő drámaszakkör, 

- a felsoroltak mellett, kapcsolódva tovább folytatjuk, a - tanulási motivációt erősítő és 

fenntartó programok közül – a Zsolnai módszer alkalmazását alsó-tagozaton. 

 

 

E mellett erősítjük, és bevezetésre előkészítjük a következő programokat: 

- a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok, 

- tanulási motivációt erősítő és fenntartó programok 

 

A kommunikációs képességfejlesztő programok közül a Zsolnai-féle nyelvi 

kommunikációs programot alkalmazzuk alsó tagozaton. 

 

Az iskola tantestülete úgy döntött, hogy iskolánk felső tagozatán továbbra is tartunk 

osztályfőnöki órákat, amelynek leglényegesebb eleme a szociális kompetenciák 

fejlesztése. A célok között felsoroltuk ez ehhez kapcsolódó kompetenciákat. Iskolánkban 

ösztönözzük az osztályok közösségépítését, a közösségi programokat, amelyeket sok 

esetben a családdal együtt valósítunk meg. A szociális kompetenciákat erősítheti a 

támogatott osztálykirándulások és a nyári táborok saját táborunkban Csikóváron. 

Iskolánkban erősítjük a diákönkormányzat tevékenységét. Tartalmas programokat 

tervezünk a közösségi élet segítésére: hulladékgyűjtés, diákközgyűlés, iskolarádió, 

gyermeknap, farsang, zenés estek, stb. A pozitív és negatív eseményeket „hirdetésen” az 

egész iskola előtt beszéljük meg! 

Iskolánkban több mentálhigiénés programot indítunk: 

- Tanulóinkat ösztönözzük arra, hogy részt vegyenek a vöröskereszt által meghirdetett 

csecsemőgondozási versenyen. 

- Megszervezzük évente a „saláta napot”. 

 

Az előítéletek kezelésére közös programokat szervezünk a Baxtale Rom cigány civil 

szervezettel. 

 

 

2. Integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős 

tevékenységek 

 
Ezek a programok és lehetőségek a következők: 

- művészeti körök és szakkörök, 

- Csikóvári Tábor, 

- Kirándulások, 

- Mozi és színházlátogatások, 

- Sportkörök és versenyeztetés, 

- Informatikai szakkörök, 

- Könyvtár használata, 

- Szabad internet használat és hozzáférés, 

- Tanodai programban való tevőleges részvétel (konzorciumi tagság) 

- Családi programok (kertépítés, majális, anyák napja, stb.) 

- Pályázatokra (rajz, képzőművészeti, tánc, stb. ) közös felkészülés, 

- Pályaválasztási orientáció, 
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- Felzárkóztatás, korrepetálás, felvételire történő felkészítés, 

- Együttműködés kulturális és sport szervezetekkel, intézményekkel. 

 

 

3. Integrációt segítő módszertani elemek 
 

A frontális osztálymunkát a következő módszertani elemekkel bővítjük: 

 

- kooperatív tanulásszervezés, 

- drámapedagógia, 

- egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés – kiemelten a Zsolnai 

módszernél. 

- Differenciálás digitális tananyaggal, matematikánál. 

 

Megismerkedünk: a drámapedagógiával. 

 

4. Műhelymunka – tanári együttműködés formái 

 
A  IPR megvalósításának legfontosabb eleme a tanári együttműködés, amennyiben a szülői 

és tanulói hozzáállás megteremtődött.  

Ezen együttműködésen belül ösztönözzük: 

- a hospitálást, 

- a nevelési problémák közös megoldását, vagy a megoldáshoz való módszer átadását, 

- problémamegoldó megbeszélések (szervezetten, vagy eseményhez kapcsolva 

szünetben) 

- értékelő megbeszélések – az érintett tanulót oktató-nevelő pedagógusok között. 

- Építkező tantestületi, és munkaközösségi értekezletek. 

 

5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelés eszközei 
 

Fontos az, hogy az iskola minden pedagógusa, de kiemelten az osztályfőnökök és az 

ifjúságvédelmi felelős megtartsa a háromhavonta kötelező kompetencia alapú 

értékelést.  

 

Ehhez az értékeléshez központi segédanyagot, értékelő lapot igyekszünk beszerezni. 

Az értékelés tényét rögzítse a jelenléti ív. 

Az értékelés a diákok fejlettségét figyelembe véve tárgyalja a következőket: 

- a tanuló haladása, teljesítménye,  

- a tanuló motiválásának eszközei, 

- a további fejlesztés irányai, 

 

Az érdemjegyes értékelés mellett, fokozatosan kapjon nagyobb hangsúlyt a formatív, 

fejlesztő értékelés is. 

 

Az iskola úgy döntött, hogy minden tanulóról egyéni fejlődési naplót vezet, amelyet az 

osztályfőnök fog össze! A fejlődési naplóban szöveges értékelést kell vezetni! 

Lehetőség szerint az osztályfőnökök iktassanak be mérési, értékelési pontokat.  

Az egyéni fejlődési naplóba az osztályfőnökök gyűjtsék össze: 
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- a tanuló képességvizsgálatainak eredményeit,  

- évenként megismételt szociometriai vizsgálat eredményei, 

- tanuló önértékeléseit, 

- a tanulási attitűdre vonatkozó információkat, 

- fejlesztési terveket, 

 

Az értékelésnek el kell oda vezetni, hogy összeálljon egy egyéni fejlesztési terv! 

Minden tanulóról legyen egy portfólió (mappa) 

 

 

6. Multikulturális tartalmak 

 
Iskolánk mindig kiemelt szerepet adott a multikulturális tartalmaknak. 

 

Multikulturális nevelés részének tekintjük: 

- családokkal való pozitív kapcsolatot – elégedettségvizsgálat 

- multikulturális tartalmak megjelennek a tantervekben, 

- csökkennek az előítéletek, 

- segítő intézményi légkör alakul ki, 

- a pedagógusaink átérzik új szerepüket, 

- Versenyeztetés, szerepeltetés, 

- Testvériskolai kapcsolatok, 

- Roma közösségi házzal és roma művészekkel való kapcsolat, 

 

 

7. Továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

 
A sikeres pályapedagógiai munka összetevői az iskolánkban: 
 

- tanulók ismerete 

- a tanulók önismeretének fejlesztése 

- pályaismeret 

- pályaalkalmasság 

 

A tanulók megismerése a pályaorientáció szempontjából  

 

A tantestület valamennyi tagjának törekednie kell arra, hogy megismerje a tanulók:  

- verbális és nem verbális képességét 

- tanulási és problémalátási képességét 

- intelligenciáját 

- kreativitását 

- speciális képességeit ( manuális, zenei, sport, matematikai, nyelvi, stb. ) 

- Az érdeklődését és annak: 

- irányait 

- intenzitását, 

- tartósságát, 

- érzelmi telítettségét és 
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- szerepét a pályaválasztásban. 

- Egyéni motiváltságát, attitűdjeit és azok hatását a pályaválasztásra 

- A fizikai és szellemi teljesítményeit a pedagógiai értékelés legváltozatosabb 

eljárásaival: 

- megfigyeléssel, 

- szóbeli számonkéréssel, 

- manuális tevékenységgel, 

- felméréssel ( tantárgyteszttel), 

- esszével, 

- egyéb módszerekkel. 

 

A tantestület valamennyi tagja igyekezzen tájékozódni a tanuló egyéni, személyes 

tulajdonságairól: 

- nyitottság, 

- empátia, 

- kezdeményezőkészség, 

- monotónia tűrés, 

- vidámság, 

- előítéletesség, 

- felszínesség, 

- aprólékosság, 

- vérmérséklet. 

 

Tájékozódás szükséges a tanulók egészségi állapotáról: 

- fizikai állóképességéről, 

- súlyosabb betegségeiről, 

- érzékszerveinek főbb jellemzőiről, 

- mozgáskoordinációjáról. 

 

A pedagógus tájékozódása terjedjen ki: 

- a családi háttérre, 

- a gyermek szűkebb települési és társadalmi környezetére, 

- a család műveltségi szintjére és igényességére, 

- szociokultúrális szükségleteire, 

- gazdasági helyzetére, 

- a szülők pályaelképzelésére. 

 

A tanuló önismeretének fejlesztése 

 

A tantestületünknek kiemelten fontos feladata az, hogy a diákokat segítse önmaguk 

megismerésében, mert csak helyes, reális önismerettel lehet személyiségének megfelelő 

pályát választani. A pedagógus és különösen az osztályfőnök ösztönözik a tanulót, hogy 

ismerje saját egészségi állapotát, s ezen ismeretek birtokában válasszon iskolát, illetve 

pályát. A nevelő-oktató tevékenység folyamatos értékelésével, az egyéni irányultságú tanári 

értékeléssel elérhető, hogy a tanuló reálisan meg tudja ítélni saját teljesítményszintjét, s 

mérlegelni képes, hogy e teljesítmények mely pályairányok esetében optimálisak. Ez 

nemcsak a tanuló, hanem a szülő felé is jelzésértékkel bír. Fontos követelmény az, hogy a 

pedagógus változatos tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, - amelyekben a tanuló 

képességeit és tehetségét kipróbálhatja - hozzájáruljon ahhoz, hogy a diák képességeihez 

mért iskolatípust, pályát válaszon. A diák ismerje meg pedagógusi segítséggel általános 
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emberi vonásait, egyéniségét, hogy el tudja dönteni, rendelkezik-e azokkal a személyi 

tulajdonságokkal, amelyek egy-egy pályán való megfelelésnek elengedhetetlen feltételei. 

 

 Az osztályfőnök (pedagógus) feladatai a tanuló pálya megismerési képességeinek 

fejlesztésében  

 

Feladatok a 8. osztály végére: 

 
- Megismertetni a tanulókkal a legfontosabb szakmákat. 

- Segíteni a diákokat annak megfogalmazásában, hogy melyek számukra a vonzó pályák 

és miért. 

- Tájékoztatni a tanulókat a továbbtanulási lehetőségekről, az iskolarendszerről, a 

különböző iskolatípusok és a konkrétan kiválasztott iskola követelményeiről és 

elvárásairól (felvételi, speciális ismeretek és képességek, tanulmányi követelmények 

stb.). 

- Ismertetetni, hogy a különböző szakmák milyen iskolai végzettségre épülnek. 

- Megismertetni a tanulókat azzal, hogy az általuk választott szakma milyen 

követelményeket támaszt, s milyen emberi tulajdonságokat, személyiségjegyeket 

követel meg tőlük. 

- Megfelelő ismeretekhez juttatni a tanítványait az egyes pályák munkaleírásáról.  

- Tájékoztatni őket arról, hogy milyen iskolai ismeretek alkalmazhatók az egyes 

szakmákban. 

 

Pályaválasztási tevékenységünk céljai 

 

Az iskolánk nevelőtestülete megalakulása óta kiemelt figyelmet fordított a tanulóink 

pályaorientációjára, a sikeres pályaválasztás elősegítésére. Nálunk végzettek többsége 

megállta helyét a választott szakmákban, iskolákban. Sokan diplomát szereztek.  

Célunk az, hogy a szülőkkel közösen megtaláljuk a gyermekek számára azt az utat, 

amely megfelel egyéni képességeiknek, érdeklődésüknek és tudásuknak. 

A Közoktatási törvény az általános iskola feladatává teszi a tanulók érdeklődésének, 

képességeinek és tehetségeinek megfelelő felkészítését a középiskolai illetve a szakiskolai 

továbbtanulásra és pályaválasztásra. Figyelembe vesszük azt is, hogy 1998-tól a 

tankötelezettség 16 évre terjed ki, így a tanulók a hagyományos szakmunkásképző helyett a 

szakiskolák kilencedik osztályában tanulnak tovább. 

 

Tanulóink két életkorban kerülnek pályaválasztási döntés elé: 

- 12 évesen (hatosztályos gimnázium) 

- 14 évesen (gimnázium, szakközépiskola és kilencedik osztály) 

 

A 12 éves kori pályaválasztásra az iskola színvonalas oktató-nevelő munkájával tud 

felkészíteni, hisz a korai pályaválasztásban a szülői elképzelések a döntőek. 

 

Pályaválasztás színterei: 

 

- Osztályközösségben:  - osztályfőnöki órán, 

- szaktanár segítségével, 

- a szülői értekezleten. 

-     Iskolai szinten:  - pályaválasztási felelős segítségével, 
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- a pályaválasztási szülői értekezleten 

- faliújság, 

- a pályaválasztási kiadványok terjesztése, 

- egyéni szaktanácsadás. 

 
A pályaválasztás kapcsolatrendszere 

 
A pályaválasztás érdekében az iskolánk szoros kapcsolatot épít ki: 

 

- Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola 

- Wattay Középiskola és Szakiskola 

- Nevelési Tanácsadó 

- Munkaügyi Központ 

- Iskolaorvos (családi orvosok) 

- Megyei Pedagógiai Intézet 

 

Tanáraink pályaválasztási tevékenységében a következő célokat valósítják meg: 
 

- A pedagógiai feladatunk és osztályfőnöki kötelességünk, hogy feltárjuk a tanulóinkban 

lévő adottságokat, képességeket. Gondozzuk a tehetségeket (helyi, megyei, országos 

versenyek, szakkörök) és a hátrányos helyzetűeket felzárkóztatjuk. 

- Tudatosítjuk diákjainkban, hogy adottságaik, felkészültségük, érdeklődésük mely 

pályákra, iskolákra, szakmai területekre teszik őket alkalmassá. 

- Szakmai munkánkkal segítő hátteret adunk az egyéni elképzelésük realizálásához. 

- Tudatosítjuk a tanulókban, hogy milyen értékekkel, pozitív tulajdonságokkal 

rendelkeznek. 

- Pályatükörrel és információs anyagok közlésével, tanórai és választható szabadidős 

elfoglaltságok során elősegítjük a pályaorientációt, a szakma kiválasztását. 

- A nevelő munkánkban erősítjük diákjainkban azt a követendő magatartást, hogy kitartás 

hozhat elismerést és sikert számukra. 

- Célunk az is, hogy önmaga is megismerje saját adottságait és ezek kifejtési lehetőségeit.  
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12. számú melléklet 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

BÓCSAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

2007. 
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Óratervek 

 
1-4. évfolyam óratervei a 2008-2009. tanévtől kifutó rendszerben 

 

 

Tantárgy évfolyam 

Kötelező tanítási órák tantárgyai 1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 

Idegen nyelv, német       3 

Matematika 5 5 4,5 3,5 

Környezet-ismeret 1 1 1,5 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés 3 3 3 3 

Informatika       1 

Kötelező tanítási órák összesen 20 20 20 22,5 

Választható tantárgy         

Informatika     1   

német 1 1 1   

matematika       1 

össz egyéni fogl. nélkül 21 21 22 23,5 

Egyéni foglalkozás 2 2 2 2 

Össz. óraszám 23 23 24 25,5 
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5-8. évfolyam óratervei a 2008-2009. tanévtől kifutó rendszerben 

 

 

 

Tantárgy évfolyam 

Kötelező tanítási órák tantárgyai 5. 6. 7. 8. 

magyar nyelv és irodalom (dráma) 4,5 4,5 3,5 4 

történelem (hon és népismeret) 2,5 2,5 2 2 

idegen nyelv 3 3 3 3 

matematika 4 3 3 3 

informatika 0,5 0,5 1 1 

természetism (egészségtan) 1,5 2,5     

fizika     1,5 1,5 

biológia     1,5 1,5 

kémia     1,5 1,5 

földrajz     1,5 1,5 

ének-zene 1 1 1 1 

rajz 1 2 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 0,5 

testnevelés 2,5 2,5 2 2 

osztályfőnöki 1 0 0,5 0,5 

mozgókép és média       1 

etika     1   

Köt. tan. órák összesen 22,5 22,5 25 25 

V
á
la

sz
th

a
tó

 ó
rá

k
 

matematika 0,5 1 1,5 1 

informatika 0,5 0,5 0 0 

Oszt.f.   0,5 0,5 0,5 

magyar     0,5   

technika       0,5 

természetismeret 0,5       

kémia     0,5 0,5 

testnevelés 0,5 0,5 1 1 

biológia       0,5 

Össz. óra 24,5 25 29 29 
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Óratervek a 2008/2009. tanévtől felmenő rendszerben 1-4. osztályban 

 

Tantárgy évfolyam 

Kötelező tanítási órák tantárgyai 1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 

Idegen nyelv, német       3 

Matematika 5 5 4 3,5 

Környezetismeret 1 1 1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés 3 3 3 3 

Informatika     1 1 

Kötelező tanítási órák összesen 20 20 20 22,5 

Választható tantárgy         

Informatika         

német 1 1 1   

matematika     0,5 1 

környezetismeret     0,5   

választható+kötelező 21 21 22 23,5 

Egyéni foglalkozás 2 2 2 2 

Össz. óraszám 23 23 24 25,5 
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Óratervek a 2008/2009. tanévtől felmenő rendszerben 5-8. osztályban 

 

 

 

Tantárgy évfolyam 

Kötelező tanítási órák tantárgyai 5. 6. 7. 8. 

magyar nyelv és irodalom  4 4 3,5 3,5 

idegen nyelv 3 3 3 3 

matematika 4 3 3 3 

történelem  1,5 1,5 2 2 

hon és népismeret 0,5 0,5     

etika     1   

természetismeret 2 1,5     

fizika     1,5 1,5 

biológia     1,5 1,5 

egészségtan   0,5     

kémia     1,5 1,5 

földrajz   1 1,5 1,5 

ének-zene 1 1 1 1 

rajz 1 1 1 0,5 

média       1 

tánc és dráma 0,5 0,5     

informatika 0,5 1 1 1 

technika 1 1 1 0,5 

testnevelés 2,5 2,5 2,5 2,5 

osztályfőnöki 1 0,5 0 1 

Köt. tan. órák összesen 22,5 22,5 25 25 

V
á
la

sz
th

a
tó

 ó
rá

k
 matematika 0,5 1 1 1 

informatika 0,5 0 0 1 

osztályfőnöki   0,5 1 0 

magyar     0,5 0,5 

technika       0,5 

rajz       0,5 

testnevelés 0,5 0,5 0,5 0,5 

Összes óra 24 24,5 28 29 

 

 

 

 

 

 



 

120 

 

A nem szakrendszerű oktatás az 5-6. osztályokban 

 

 

 

Tantárgy 

5. osztály 6. osztály 

Heti óraszám 

Matematika 1,5 1,5 

Magyar nyelv és irodalom 1,5 1,5 

Nyelv 1,5 1,5 

Természetismeret 1 1 

Rajz 1 1 

 

 

Jelenleg matematika-tanító, német nyelv-tanító, angol nyelv-tanító, informatika-tanító 

szakos, illetve tanító rajz szakkollégium végzettségű kollégák biztosítottak a 

tagintézményben a nem szakrendszerű oktatáshoz. 

 
Választott tantervek iskolánkban: 

 

Bevezető, kezdő szakasz: APÁCZAI TANTERVCSALÁD  

Alapozó, fejlesztő szakasz: APÁCZAI TANTERVCSALÁD 

 
AZ ISKOLA SPECIALITÁSAI: 

 

Hagyományőrző tevékenységek: 

 

Iskolánk 2000-ben vette fel a Boróka nevet azóta minden tanévben október első hetében 

Boróka hetet tartunk. 

A tanév folyamán az alábbi ünnepségeket tartjuk még: 

Tanévnyitó, október 6-a, október 23-a, mikulás, karácsony, farsang, március 15-e, anyák 

napja, gyermeknap, ballagás, tanévzáró. 

Boróka lapcímmel iskolaújságot szerkesztünk. 

Évente egy bálat rendez az SZMK és egyet az Alapítvány. A bevételeket az iskola 

tanulóira, az intézmény eszközfejlesztésére fordítják. 

 

Napközi otthon  

 

A Közoktatási törvény előírásainak megfelelően, a szülők igényét szem előtt tartva 

iskolánkban tanulóink számára napközi otthonos és tanulószobai ellátást biztosítunk.  

1-3. osztályban napközis ellátás 11.40-16.10 óráig. 

4-8. osztályban tanulószobai ellátás menza lehetőséggel 12,35-15.10 óráig. 

 

Sport 

 

Iskolánkban kézilabda, futball és tömegsport foglalkozások várják a tanulókat. Ezen 

kívül birkózás, kung-fu, kik-boksz sportolási lehetőség is rendelkezésre áll. Ezzel 

biztosítjuk tanulóink számára a mindennapos testmozgás lehetőségét. 
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Versenyek, vetélkedők 

 

Helyi szinten versmondó versenyt rendezünk, ezen kívül számos levelezős versenyen 

vesznek részt a tanulók, illetve egyéb területi versenyeken. 

Ilyenek a Szivárvány újság versenye, Könyvmoly képző, Zrínyi matematika verseny, 

német nyelvi levelezős verseny. 

 

Tanulmányi kirándulások 

 

Tanulmányi kirándulásokat évente egy alkalommal osztálykeretben szervezünk. A 8. 

osztályosok minden év végén Torockó testvértelepülésre látogatnak el. 

Ezeken felül alkalomszerűen egyéb kiállítás, színház stb. látogatásokat szervezünk. 

 

Szabadidős foglalkozások 

 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére számos délutáni elfoglaltságot szervezünk:  

Ügyes kezek, természetbúvár, rajz, makett építő, aerobic, drámajáték. 

Angol nyelvi fakultatív tanulási lehetőséget is biztosítunk. 

A szabadidős tevékenységek önkéntesek, költségeit az iskola fedezi. 

 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

 

Iskolánk befogadó iskola. Integrált képzésben a következő tanulók oktatását vállaljuk: 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kóros hiperkinetikus vagy 

kóros aktivitászavar, figyelemzavar) 

Enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

A tanulók fejlesztését a mindenkori közoktatási törvénynek megfelelően végezzük. 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ES FELSZERELÉSEK 

JEGYZÉKE 

 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb 

berendezési tárgyak, valamint egészség és munkavédelmi eszközök felsorolását a nevelési--

oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

1. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést és a tanulók tevékenykedtetését 

az osztálytermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják: írásvetítő, fali 

vetítővászon. 

Ezenkívül egy tanteremben TV, a könyvtárban TV és video, a tanáriban 2 db CD -

magnetofon van elhelyezve. 

 

2. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és 

taneszközök: 

® Képek, betűkártyák, szótagkártyák. 

® Hívóképek. 

® Írott és nyomtatott ABC. (falikép) 

Kis és nagybetűs nyomtatott ABC. (falikép) 

® Írott kis és nagy ABC. 

® Fali tablók: 

 Hangtani ismeretek. 

 Szavak alakja, jelentése. 

 A szó. 

 A mondat. 

® Szólások, közmondások könyve. 

® Nemzeti jelképek. (fali tabló) 

® Fali táblák: 

 Igék. 

 Az igenév. 

 A teljes hasonulás. 

 Mondat. 

® Helyesírási szabályzat és szótár (10 db). 

 

3. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Űrmértékek (cl, dl, 1). 

® Demonstrációs óra. 

® Táblai vonalzók. 

® Számkártyák (1-1000-ig). 

® Helyi értéktáblázat. 

® Kéttányéros mérleg és súlysorozat. 

® Hőmérő 

 

4. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Az idő (oktatótábla). 

® Iskolai iránytű. 

® Magyarország domborzati térképe 
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 Magyarország közigazgatási térképe a megyecímerekkel. 

+ Szobai hőmérő. 

® Borszeszégő. 

® Domborított földgömb. ® 

Videokazetták: 

 Életközösségek I. 

 Életközösségek II. 

 Életközösségek III. 

 Életközösségek IV. 

 Vadon nőtt gyógynövényeink. 

 Dunántúli középhegység. 

 Dunántúli dombvidék. 

® Magyar nemzet jelképei (fali tabló) 

+ Élő természet (dia pozitívok). 

® Testünk (videofilm). 

+ Közlekedés szabályai (videofilm). 

5. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob. 

® Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n: 

 Magyar népzenei anyag. 

 Gyermekdalok. 

 Himnusz. 

 Szózat. 

 Magyar és rokon népek dalai. 

 Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyes kar. 

 Iskolai ünnepek újabb dalai.. 

 Egyházi énekek. 

 Jeles napok, ünnepkörök dalai. 

 Kórusművek, műzenei szemelvények. 

6. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Diapozitívek: 

 Diapozitív sorozat az általános iskolák 1-4 osztálya részére. 

7. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Mintázó eszközök  

® Építőkocka (fa) 

8. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

+ Síp. 

+ Gumilabda 

® Babzsák 

+ Ugrókötél 

+ Kislabda 

+ Tornapad 

® Tornazsámolyok 

+ Medicinlabda 
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® Karika 

® Jelzőszalagok 

® Ugrószekrény 

 Dobbantó 

 Tornaszőnyeg 

 Bordásfal 

+ Mászókötél 

+ Mérőszalag 

9. A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelésekés taneszközök: 

+ Térkép (irodalomtörténeti) 

+ Írói arcképsorozat 

 Magyar értelmező szótár 

 Szinonima szótár 

 Helyesírási tanácsadó szótár 

+ Életrajzi lexikon 

 Helyesírási szabályzat és szótár 

+ Hanganyag (hangkazetta, (CD) 

 János vitéz. 

 Versek (Petőfi, Arany). 

 Toldi. 

 Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz Mihály versei. 

 Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János Jókai Mór 

művei. 

 Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós 

versei 

+ Videofilmek: 

 A Pál utcai fiúk (film). 

 Egri csillagok (film). 

 A kőszívű ember fiai (film). 

 Légy jó mindhalálig (film). 

® Könyv: 

 Népmesegyűjtemények 

 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások 

 Gabnai Katalin: Drámajátékok 

 Kaposi László: Drámafoglalkozások 

 Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam 

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

 Szigligeti Ede: Liliomfi 

+ Fali tablók: 

 Hangtan. 

 A teljes hasonulás. 
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 Jelentéstan 

 Szótan 

 A szófajok 

 Jelentés 

 Szerkezet. 

 Mondattan. 

 Magyar nyelvemlékek 

 Nyelvcsaládok 

10.  A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Falitérkép: 

 Az ókori Kelet. 

 Az ókori Görögország. 

 A Római Birodalom. 

 Magyarország X-XI. sz. 

 A magyar népvándorlás és a honfoglalás. 

 Európa Nagy Károly korában. 

* Magyarország a korai feudalizmus idején. 

 A feudális Magyarország a XIII. sz. közepétől a XV. sz. elejéig. 

 A tatárjárás Magyarországon 1241-42. 

 A Föld népei a XIV-XV. században. 

 Magyarország 1526-1606. 

 Európa a XIV-XV. században. 

 A feudális Magyarország a XV. században. 

 Az európaiak felfedezései és a gyarmatosítás XV-XVII. század. 

 Magyarország népei a XVIII. század végén. 

 Az 1848/49-es szabadságharc. 

 Európa a XIX. század második 

felében. * Európa a XIX. században. 

 Európa az I. világháború idején. 

 Az Osztrák - Magyar Monarchia 1914-ben. 

 A Tanácsköztársaság honvédő harcai. 

 Európa a II. világháború idején. 

 Hazánk felszabadulása. 

® Videokazetta: 

 Az ókori Hellász. 

 A II. világháború. 

® Egyéb: 

 A magyar államcímer története (falikép). 

 Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől (falikép). 

11. Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Project English 1., 2., 3. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek, videokazetta, 

munkafüzet videokazettához). 

® New Project 1., 2. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta). 

® Videokazetták: 

 Window on Britain 

http://x-xi.sz/
http://xiii.sz/
http://xv.sz/
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 Project Video I. II. 

12. A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Tematikus képek. 

® Schulbus I. (munkatankönyv, hangkazetta). 

® A névelő (fali tabló). 

® Gyenge ige ragozása (fali tabló) 

 A névelő (falitabló) 

® A főnév szótári alakjai (fali tabló). 

® Időbeli, módbeli segédigék (fali tabló). 

 Időbeli, módbeli segédigék (fali tabló). 

® A személyes névmás (fali tabló). 

® Az elöljárószó (fali tabló).  

® A személyes névmás ragozása (fali tabló).  

® Németország (falitérkép). 

13. A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Táblai körző fa  

® Táblai vonalzó 45°-os fából  

® Táblai vonalzó 60°-os fából  

® Táblai szögmérő fából  

® Méterrúd fából  

® Összerakható m3  

® Alaphálók, alapábrák  

® Nagy matematikusok arcképei  

® Sík és mértani modellezőkészlet  

® Kétkaros mérleg és súlysorozat. 

® Mértékegységek (falikép). 

® Területszámítások (falikép).  

® Kocka, téglatest (testek). 

® Űunérték sorozat. 

 Szétszedhető dm3 

® Tükrözés (falikép). 

® Terület és kerületszámítások (falikép). 

® Négyszögek, kerülete, területe (falikép). 

® A kör kerülete, területe (falikép). 

® Eltolás (falikép). 

® Pitagorasz-tétele (falikép). 

® Az egyenes körkúp, gúla (falikép). 

® Az egyenes henger, gömb (falikép). 

® Műanyag henger. 

® Műanyag kúp. 

® Műanyag gúla. 

® Testek felszíne, térfogata (falikép). 

® Algoritmus folyamatábra (falikép). 

14. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Pentium típusú számítógép  

® Monitor (SVGA)  

® Billentyűzet 

 Egér 

® CD meghajtó  
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® Hangkártya + hangfal  

® Projektorr  

® Modem MR 56 SVS-EX 2  

® Tintasugaras nyomtató  

® Fali tablók: 

 A számítógép belső felépítése (IBM - 02) 

 Az input-output eszközök csatlakoztatása 

 A billentyűzet 

® Alapvető programok: * 

WINDOWS 98 vagy 2000. 

 OFFICE 97 vagy 2000. 

 Szoftver az INTERNET hálózatban való működtetéséhez 

 

15. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Terepasztal. 

® 5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz tanításához 

® 5-8. osztályos írásvetítő fólia-sorozat a környezetismeret és a földrajz tanításához 

® Kőzetgyűjtemény 

® 5-8. osztályos táblai vak térképsorozat 

® Hőmérő  

® Iránytű  

® Térképjelek 

® A Föld éghajlata (falikép) 

® A Föld természetes növényzete (falikép) 

® Földgömb  

® Tellurium 

® A Föld felszíne (dombortérkép). 

® A Föld morfológiai térképe a tengerfenék domborzatával (falitérkép). 

® A Föld forgása és keringése (falikép). 

® Afrika domborzata és vizei (falitérkép). 

® Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falitérkép). 

® Afrika domborzata (falitérkép). 

® Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép). 

® Észak-Amerika, Dél-Amerika domborzata és vizei (falitérkép). 

® Ázsia domborzata és vizei (falitérkép). 

® Európa domborzata és vizei (falitérkép). 

® Európa országai (falitérkép). 

® Észak-Európa (falitérkép). 

® Kelet-Európa (falitérkép). 

® Ázsia domborzata (falitérkép). 

® Közép Európa (falitérkép) 

 

16. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök.  

® Mágneses rúd pár fatokban 

 Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat). 

 SI mértéktáblázat (falikép). 

Mágneses készlet (komplett). 
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e A naprendszer (tabló). 

 Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz) 

® Mikolacső  

 Mechanikai eszközkészlet (tanulókísérleti eszköz) 

+ Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas eszközkészlet  

® Rugós erőmérő  

® Kétkarú emelő  

® Karos mérleg, súlysorozattal  

 Hőmérő. 

® Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet  

® Kétütemű motorminta  

® Négyütemű motorminta  

® Áramátalakító  

 Csengő redutkor  

+ Dugaszos ellenállásszekrény 

® Generátor minta 

+ Elektromotor és generátor  

® Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet)  

®  Transzformátor modell 

® Mérőműszer (Voltax)  

® Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozására  

® Sztatikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet  

® Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel)  

® Prizmatartó  

® Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára 

17. A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Kézi nagyító  

+ Mikroszkóp. 

® Szilvafa virága (modell) 

® Burgonya virága (modell) 

® Rovarok (oktatótábla) 

+ Lepkék (oktatótábla) 

+ Madár csontváz 

® Emlős csontváz 

® Fogtípusok 

+ Lábtípusok 

+ Szarvasmarha (oktatótábla) 

® Házityúk (oktatótábla). 

® Erdők legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla) 

® Kocsányos tölgy virága (oktatótábla) 

®  Ehető és mérgező gombák (oktatótáblák) 

+ Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla) 

g Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla) 

+ Hal (csontváz). 

® Béka (csontváz) 

 Rák testfelépítése (oktatótábla) 

® Fürge gyík (csontváz) 

® Nemzeti parkjaink (falitérkép) 

® Fali tablók: 



 

129 

 

 A sejtmagnélküli egysejtűek 

 Szivacsok, csalánozók 

 Gyűrűsférgek 

 Puhatestűek 

 Ízeltlábúak 

 Gerincesek 

 Moszatok, zuzmók, mohák, harasztok 

 Nyitvatermők 

 Zárvatermők 

 Fásszár keresztmetszete 

 Egyszikű szár keresztmetszete 

 Az emberi bőr (bőrmetszet) 

® Emberi csontváz 

® Emberi nyelv fogakkal (modell) 

® Légzés (oktatótábla) 

® Szív-modell 

® Vese (metszet) 

® Szem (modell) 

® Hallás és egyensúly szerv (modell) 

 Emberi fejmetszet 

® Fül (modell) 

18. Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök: Videofilmek: 

 Alapvető élelmiszerek 

 Az izmok és a mozgás 

 A dohányzás és az egészség 

 Vigyázz a gyógyszerekkel 

 Járvány, avagy a gyermek kábítószer, alkohol 

 Ép testben ép lélek 

 Az emberi szervezet reprodukciós rendszere 

19. A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Kémcső  

 Főzőpohár  

® Óraüveg  

 Borszeszégő  

® Kémcsőfogó  

® Vasháromláb  

® Azbesztháló  

® Vízbontó készülék  

® Kalotta molekulamodell 

® Pálcika modell  

® Mágneses atommodell 

 Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl)  

® Fali tablók: 

 Periódusos rendszer 

'® Oktatótáblák: 

 Fémek reakciói vízzel 
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 Fémek reakciói savval * 

Sav-bázis reakció 

 Közömbösítés 

 Redukció a redukáló sorban 

 Peptidkötés 

® Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához  

20. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

+ A kerettantervekben szereplő zenehallgatási anyag hangkazettán vagy CD lemezen. 

 Videofilmek 

 Tánctípusok 

 Jeles napok népszokásai 

g Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök 

21. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

g Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák 

g Műanyag, átlátszó kocka, tégla 

® Demonstrációs testek (fa) 

® Diapozitívek: diapozitív sorozat az általános iskolák 5-8. osztály számára 

 Képzőművészet a honfoglalás idején 

 A román stílus 

 A gótika 

 Reneszánsz 

 XIX. század művészete 

 XX. század művészete 

 Pásztorkodás a Hortobágyon 

 Testbeszéd, gesztus 

22. A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

gereblye 

lapát 

ásó 

kapa 

23. A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

® Ugródomb  

® Magasugrómérce fém  

® Magasugróléc  

® Maroklabda  

® Súlygolyó 3 kg  

® Súlygolyó 4 kg  

® Tornaszekrény  

® Gyűrű  

® Gerenda  

® Dobbantó  

® Tornazsámoly  

® Medicinlabdák 

Ugráló kötél  

® Kézi súlyzók 
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® Mászókötél  

® Mászórúd  

® Kosárlabda  

® Kézilabda  

® Futball-labda
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13. számú melléklet 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

CSÁSZÁRTÖLTÉSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 
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ÓRATERVEK 

 

A 2008-2009. tanévtől felmenő rendszerben kifutó alsós óratervek 

 

 

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

kötelező tanítási órák 

tantárgyai  

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

magyar nyelv és irodalom 7 259 7 259 7 259 8 296 

történelem                 

német nyelv 5 185 5 185 5 185 5 185 

matematika 4 148 4 148 4 148 3 111 

természetism. 1 37 1 37 1 37 2 74 

fizika                 

biológia                 

kémia                 

földrajz                 

ének-zene 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 

rajz 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 1 37 

technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

testnevelés 3 111 3 111 3 111 3 111 

osztályfőnöki                 

informatika             1 37 

tánc és dráma                 

hon- és népismeret                 

mozgókép és média                 

egészségtan                 

etika                 

kötelező tanórák összesen 22 814 22 814 22 814 24,5 906,5 

választható órák                 

 matematika             1 37 

természetismeret         0,5 18,5     

rajz 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5     

ének-zene 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 

informatika                 

 osztályfőnöki                 

magyar nyelv és irodalom 1 37 1 37 1 37     

össz. óra  24 888 24 888 24,5 906,5 26 962 
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A 2008-2009. tanévtől felmenő rendszerben kifutó felső tagozatos óratervek  

 

Tantárgy 5. évfolyam  6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

kötelező tanítási órák 

tantárgyai  

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

magyar nyelv és irodalom 4 148 4 148 4 148 4 148 

történelem 2 74 2 74 2 74 2 74 

német nemzetiségi 5 185 5 185 5 185 5 185 

matematika 4 148 4 148 3 111 3 111 

természetism. 1,5 55,5 2 74         

fizika         1,5 55,5 1,5 55,5 

biológia,          1,5 55,5 1,5 55,5 

kémia         1,5 55,5 1,5 55,5 

földrajz         1,5 55,5 1,5 55,5 

ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

rajz 1 37 1 37 1 37 1 37 

technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

testnevelés 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 

osztályfőnöki     1 37         

informatika 0,5 18,5 0,5 18,5 1 37 1 37 

tánc és dráma 1 37             

hon- és népismeret 1 37             

mozgókép és média             0,5 18,5 

egészségtan     0,5 18,5         

etika         0,5 18,5     

kötelező tanórák összesen 24,5 906,5 24,5 906,5 27 999 27 999 

     választható órák                 

     matematika         1 37 1 37 

német nemzetiségi                 

     informatika                 

     természetismeret                 

     osztályfőnöki 1 37     1 37 1 37 

     technika és életvitel                 

     rajz                 

     magyar nyelv és irodalom     0,5 18,5         

össz. óra  25,5 943,5 25 925 29 1073 29 1073 
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A 2008-2009-as tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő alsó tagozatos 

óratervek 

 

 

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

kötelező tanítási órák 

tantárgyai  

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

magyar nyelv és irodalom 7 259 7 259 7 259 7 259 

történelem                 

német nemzetiségi 5 185 5 185 5 185 5 185 

matematika 4 148 4 148 4 148 3,5 129,5 

természetism. 1 37 1 37 1 37 2 74 

fizika                 

biológia                 

kémia                 

földrajz                 

ének-zene 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 1 37 

rajz 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 1 37 

technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

testnevelés 3 111 3 111 3 111 3 111 

osztályfőnöki                 

informatika         

 

  1 37 

tánc és dráma                 

hon- és népismeret                 

mozgókép és média                 

egészségtan                 

kötelező tanórák összesen 22 814 22 814 22 814 24,5 906,5 

     választható órák                 

matematika             0,5 18,5 

rajz 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5     

ének-zene 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5     

     német nemzetiség                 

     informatika         1 37     

 osztályfőnöki                 

magyar nyelv és irodalom 1 37 1 37 1 37     

össz. óra  24 888 24 888 25 925 25 925 
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A 2008-2009-as tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő felső tagozatos 

óratervek  

 

Tantárgy 5. évfolyam  6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

kötelező tanítási órák tantárgyai  

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

magyar nyelv és irodalom 4 148 4 148 3,5 129,5 3,5 129,5 

történelem 1,5 55,5 1,5 55,5 2 74 2 74 

idegen nyelv 5 185 5 185 5 185 5 185 

matematika 4 148 3 111 3,5 129,5 3,5 129,5 

természetism. 2 74 1,5 55,5         

fizika         1,5 55,5 1,5 55,5 

biológia         1,5 55,5 1,5 55,5 

kémia         1,5 55,5 1,5 55,5 

földrajz     1 37 1,5 55,5 1,5 55,5 

ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

rajz 1 37 1 37 0,5 19,5 0,5 18,5 

technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

testnevelés 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 

osztályfőnöki 1 37 0,5 18,5         

informatika 0,5 18,5 1 37 1 37 1 37 

tánc és dráma 0,5 18,5 0,5 18,5         

hon- és népismeret (beleolvadva a 

történelembe) 0,5 18,5 0,5 18,5         

mozgókép és média             1 37 

egészségtan     0,5 18,5         

etika         1 37     

kötelező tanórák összesen 24,5 906,5 24,5 906,5 27 999 27 999 

     választható órák                 

     matematika     1 37 0,5 19,5 0,5 19,5 

       német nemzetiségi                 

     informatika 0,5 18,5             

     természetismeret                 

     osztályfőnöki     0,5 18,5 1 37 1 37 

     technika és életvitel                 

     magyar nyelv és irodalom         0,5 18,5 0,5 18,5 

össz. óra  25 925 26 962 29 1073 29 1073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

 

Kot. 52§. (11.) egyéni fejl. óraszámai: 

 

év % összes adh. 1.o 2.o 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. 

Tényleges 

összes   

2007/2008 9 16 2 2 2 2 2 2 2 2 16   

2008/2009 10 19,4 2 2 2 2 2 3 3 3 19   

2009/2010 11 21,4 3 3 2,5 2 2 3 3 3 21,5   

2010/2011 12 23,3 3 3 3 3 2 3 3 3 23   

2011/2012 12 23,3 3 3 3 3 2 3 3 3 23   

 

 

A nem szakrendszerű oktatás óraszámai 2008-2009-es tanévtől felmenő rendszerben 

5-6. osztályban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi tantervek 

 

  tantárgy 1.o. 2.o 3.o 4.o 5.o. 6.o 7.o. 8.o. 

sorsz.                   

1. 

Magyar nyelv és 

irod. Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Nemzeti Nemzeti Nemzeti Nemzeti 

2. Történelem         Nemzeti Nemzeti Nemzeti Nemzeti 

3. Német Nemzeti Nemzeti Nemzeti Nemzeti Nemzeti KLETT Nemzeti Nemzeti 

4. Matematika Apáczai Apáczai Apáczai Műszaki Műszaki Műszaki Műszaki Műszaki 

5. Informatika       Saját Saját Saját Saját Saját 

6. Környezetism Apáczai Apáczai Apáczai           

7. Természetismeret         Mozaik Mozaik     

8. Fizika             Mozaik Mozaik 

9. Biológia             Mozaik Mozaik 

10. Kémia             Nemzeti Nemzeti 

11. Földrajz             Mozaik Nemzeti 

12. Ének-zene Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai 

13. rajz Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai 

14. technika Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Műszaki Műszaki Műszaki Műszaki 

15. testnevelés/tánc Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai 

16. osztályfőnöki/eg.tan.                 

17. tánc                 

18. hon és népism.           Apáczai     

20. ember és társ. Etika             Nemzeti   

 5. osztály 6. osztály 

tantárgy heti éves heti éves 

magyar nyelv és irodalom 1,5 55,5 1,5 55,5 

matematika 1,5 55,5 1,5 55,5 

 természetismeret 1 37 1 37 

idegen nyelv 1,5 55,5 1,5 55,5 

korrepetálás 1 37 1 37 

 6 240,5 6 240,5 
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21. mozgókép és média               Apáczai 

22. egészségtan           Mozaik     

 

 

A mindennapos testedzés – testnevelés biztosítása 
 

A testnevelés órákon kívül változatos lehetőséget biztosítunk tanulóinknak egészségük 

megőrzésére, állóképességük fokozására. 

Szakköreink: 

Német nemzetiségi tánc: heti 1 óra 

Modern tánc: heti 2* 1,5 óra 

Balett: heti 2* 1 óra 

Góliát foci: heti 1,5 óra 

Serdülő foci: heti 1,5 óra 

Sportkör lányoknak: heti: 1,5 óra 

Osztályok közötti bajnokságok 

Gyógytestnevelés: hetente 1 óra 

Túrák, kerékpáros túrák, erdei túrák, számháborúk 

Uszodánk minden évbe májustól szeptemberig nyitva tart. Célunk, hogy minden gyerek 

megtanuljon úszni, úszástanfolyamunk is van nyáron 2 hétig. 

 

 

ISKOLAI SAJÁTOSSÁGOK 

 

A német nemzetiségi oktatás 
 

A császártöltési iskola 1952 óta oktat német nyelvet, hiszen Császártöltés nemzetiségi- sváb 

falu. Kiemelt feladatunk a német nemzetiségi kultúra megismertetése, annak ápolása, a 

hagyományok őrzése, a német nyelvnek minél magasabb szintű elsajátítása, a legjobbaknak a 

nyelvvizsga megszerzése. 

Német nemzetiségi tánccsoportunk működik, akik rendszeresen fellépnek Öregek Napján, 

Iskolabálon, Farsangi bálon, falunapon. 

Tájházunk is a régi sváb parasztházak felépítését mutatja be, a tavalyi évben felújítottuk, a 

házat gyermekeink látogatják, különösen hon- és népismeret órákon tesz jó szolgálatot. 

A pedagógusok foglalkozni néprajzi tárgyú gyűjtésekkel is. Rendszeresen látogatják az 

Idősek Otthonát. Tervezik egy sváb – magyar szótár kiadását. 

Gyermekeink évről – évre járnak Bajára nemzetiségi német vers és prózamondó versenyekre, 

ahol szép eredményeket érnek el. 

Rendszeresen veszünk részt német nyelvi versenyeken, országos eredményeink vannak szinte 

évente! 

Németországi testvériskolánk van Deggenhausertalban. Gyermekcsoportok érkeztek tőlük 

már többször hozzánk és cserébe mi is voltunk már több ízben Németországban. 2008 nyarán 

ismét ellátogatunk hozzájuk. 

Továbbtanuláskor sok gyerek gondolkodik az így szerzett előnyök kihasználásában, többen 

német nyelvi gimnáziumba jelentkeznek. Mások német nyelvből előrehozott érettségit tesznek 

le. 

Nagyon értékesnek és megőrzendőnek tartjuk a sváb-német kultúra ápolását, ez színesíti, 

gazdagítja iskolánkat. 
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Gyógypedagógiai ellátás 
 

Iskolánk vállalja a tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatását. Az alsó tagozatosokat 

jelenleg Juhászné Héjas Anna gyógypedagógus- logopédus-digofrénpedagógus tanítja 

délutánonként. 

A felsősöket Kiskőrösről az EGYMI-ből utazó tanár Schaffer István oligofrénpedagógus látja 

el. Az idei évben végez egy kollégánk gyógypedagógia szakon.  

 

Az ehhez szükséges tárgyi eszközök is a rendelkezésünkre állnak. 

 

 

Napközi 
 

Iskolánkban két napközis csoport működik a tanulók – szülők igényeihez alkalmazkodva. Az 

egyikben első és negyedik osztályosok vannak, a másikban második-harmadik – ötödik 

osztályosok. A napközis tanárok a 2. csoportban 4-en váltják egymást (adott napon adott 

pedagógus). Így a személyiségükből - irányultságukból adódó lehetőségeket is kihasználjuk. 

Lehetőség van szaktárgyi problémák megbeszélésére, korrepetálásra is. 

 A napközisek közösen étkeznek, így a kulturált étkezés szabályaival is megismerkednek. 

Étkezés után sport-foglalkozásokon, szabadtéri játékokon vesznek részt. Rossz idő esetén  a 

napközis szekrényekben lévő bőséges játékokból válogathatnak. 

                                                                                                                                                                                                              

Napközis csoportok 

száma: 

 

 

2 csop. 

 1.cs. 1-2. oszt. 

 2.cs. 3-6. oszt. 
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A nevelő és oktató munkát segítő eszközök és felszerelések 

 

1. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

(tantermenként): 

 Képek, betűkártyák, szótagkártyák.  

 Hívóképek. 

 Írott és nyomtatott ABC. (falikép) 

 Kis és nagybetűs nyomtatott ABC. (falikép) 

 Betűsín. 

 Írott kis és nagy ABC. 

 Fali tablók: 

- Hangtani ismeretek 

- Szavak alakja, jelentése 

- A szó 

- A mondat 

 Szólások, közmondások könyve.  

 Nemzeti jelképek. (falitabló) 

 Fali táblák: 

- Igék 

- Az igenév 

- A teljes hasonulás 

- Mondat 

- Az állítmány fajtái 

- A jelzők rendszere 

- Ok és célhatározó 

 Helyesírási szabályzat és szótár  

 

2. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként): 

 

 Űrmértékek (cl, dl, 1).  

 Demonstrációs óra. 

 Táblai vonalzók. 

 Táblai körző. 

 Számkártyák (l-l000-ig). 

 Kéttányéros mérleg és súlysorozat.  

 Hőmérő. 

 

3. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Az idő (oktatótábla).  

 Iskolai iránytű.  

 Magyarország domborzati térképe.  

 Szobai hőmérő  

 Videokazetták: 

- Életközösségek I.  

- Életközösségek II. 

 Ásványok. 

 Magyar nemzet jelképei (falitabló) 

 Közlekedés szabályai (videofilm).  
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 Nagyító. 

 Szűrőpapír. 

 

5. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n:.  

- Magyar népzenei anyag.  

- Gyermekdalok.  

- Himnusz.  

- Szózat.  

- Iskolai ünnepek újabb dalai 

 

6. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Diapozitívek:   

7. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Olló, kés, vonalzó (20 db).  

 Építőkocka. 

 Csiszolópapír. 

 

8. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Síp. 

 Gumilabda (20 db).   

 Babzsák (20 db).  

 Ugrókötél (20 db).  

 Kislabda (20 db).  

 Tornapad (3 db).  

 Tornazsámolyok (6 db).  

 Medicinlabda (10 db).  

 Karika (20 db).  

 Ugrószekrény (1 db).  

 Dobbantó (l db). 

 Tornaszőnyeg (4 db). 

 Bordásfal (10 db). 

 Mászókötél (5 db) 

 Mérőszalag (l db). 

 

9. A fe1ső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Térkép (irodalomtörténeti) (1 db).  

 Írói arckép sorozat (1 db). 

 Magyar értelmező szótár (1 db).  

 Szinonima szótár (1 db). 

 Helyesírási tanácsadó szótár (1db).  

 Helyesírási szabályzat és szótár (1 db). 

 Videofilmek: 

 

- Mikszáth: Szent Péter esernyője (film). 

- A reformkor I-II. 

- Egy magyar nábob (film). 

- Kárpáti Zoltán (film). 
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- A kőszívű ember fiai (film). 

- Légy jó mindhalálig (film). 

 

 Könyv: 

- Népmesegyűjtemények  

- O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások  

- Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk ! 

- Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

- Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

- Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (30 db). 

 Falitáblák: 

- Hangtan. 

- A teljes hasonulás. 

- Jelentéstan. 

- Szótan. 

- A szófajok. 

- Jelentés. 

- Szerkezet. 

- Mondattan. 

- Magyar nyelvemlékek. 

- Nyelvcsaládok 

 

10. A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Falitérkép: A Föld népei a XVI-XVIII. 

 Az ókori Kelet. században. 

 Az ókori Görögország Az l848/49-es szabadságharc. 

 A Római Birodalom. Európa a XIX. század második 

 Bibliai országok - Pál apostol felében. 

 utazásai. Európa a XIX. században. 

 Magyarország X-XI. sz. Európa 1815-1849. 

 A magyar népvándorlás és a Európa az I. világháború idején. 

 honfoglalás. A gyarmati rendszer 1830-1914. 

 Európa Nagy Károly korában. Az Osztrák - Magyar Monarchia 

 Magyarország a korai feudalizmus 19 1 4-ben. 

 idején. A gyarmati rendszer felbomlása 

 A feudális Magyarország a XIII. (1917-1975). 

 sz. közepétől a XV. sz. elejéig. A Tanácsköztársaság honvédő 

  A tatárjárás Magyarországon harcai. 

 1241-42. Európa a II. világháború idején. 

 A Föld népei a XIV-XV. Hazánk felszabadulása. 

 században.  Videokazetta: 

 Magyarország 1526-1606. Az ókori Egyiptom. 

 Európa a XIV -XV. században. Egyiptomi hétköznapok. 

 A feudális Magyarország a XV. Egyiptom, a Nílus ajándéka. 

 században. Széthi, a fáraó. 

 Magyarország a XVII. században. A piramisok. 

    Európa a XVII. század közepén. A kínai Nagy Fal. 

  Az európaiak felfedezései és a Az ókori Hellász. 

 gyarmatosítás XV-XVII. század. Görögország. 

  Magyarország Bethlen Gábor .Az ókori Róma. 

 korában (1629). Róma és Pompei 

  Magyarország népei a XVIII. Róma építészete. 

 század végén.    A Colosseum, Róma. 
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 Versailles. 

 A II. világháború. 

 1956. október 23. 

Egyéb: 

Transzparens sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam). . 

         Diapozitív sorozat az általános iskolai történelem tanításához (5-8. évfolyam). 

  A magyar államcímer története 

Magyar történeti áttekintés a 

Honfoglalás idejétől (falikép).  

A középkori társadalom (falikép) történelem tanításhoz. 

 

12. A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

    

 Tematiku s képek. - Erősige ragozása (falitabló). 

 Büderchen komm tanz mit mir - Időbeli, módbeli segédigék (falitabló). 

 (hangkazetta, daloskönyv). - A személyes névmás (falitabló). 

  - Az elöljárószó (falitabló). 

  - A melléknév ragozása (falitabló). 

 ABC kártya (betűkártyák). - A személyes névmás ragozása 

 A névelő (falitabló). (falitabló). 

 Gyenge ige ragozása (falitabló) - A főnév ragozása (falitabló). 

   

 A névelő (falitabló) - A birtokos névmás (falitabló). 

 A főnév szótári alakjai (falitabló). - A melléknév ragozása (falitabló). 

 Időbeli, módbeli segédigék (falitabló). - Németország (falitérkép). 

13. A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Táblai körző fa (2 db). - Mértékegységek (falikép). 

 Táblai vonalzó 45°-os fából (2 db). - Területszámítások (falikép). 

 Táblai vonalzó 60°-os fából (1 db). - Kocka, téglatest (testek). 

 Táblai szögmérő fából (2 db). - Űrmérték sorozat. 

 Méterrúd fából (5 db). - Szétszedhető dm3 

 Összerakható m3 (5 db).  Alaphálók, alapábrák (2 db). - Terület és 

kerületszámítások 

 Nagy matematikusok arcképei (5 db). - Négyszögek, kerülete, területe 

 Sík és mértani modellezőkészlet (2  

 db).  

  - Az egyenes körkúp, gúla (falikép). 

 Kétkaros mérleg és súlysorozat. - Az egyenes henger, gömb (falikép). 

  - Műanyag henger. 

  - Műanyag kúp. 

  - Műanyag gúla. 

  - Műanyag hatszög alapú hasáb. 

    

14. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Pentium típusú számítógép (15 db).  

 Monitor (SVGA) (15 db).  

 Billentyűzet (15 db). . 

 Egér (I5 db).  

 CD meghajtó 40x (3 db)  

 Hangkártya + hangfal (3 db).  
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 Modem MR 56 SVS-EX 2 (1 db).  

 Tintasugaras nyomtató (1 db).  

 Falitablók:  

- A számítógép belső felépítése (IBM - 02) 

- Az input-output eszközök csatlakoztatása 

- A billentyűzet. 

 Alapvető programok: 

- WINDOWS 98 vagy 2000. 

- OFFICE 97 vagy 2000.   

- Szoftver az Internet hálózatban való működtetéséhez. 

 

15. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Terepasztal. - Térképjelek. 

 5-8. osztályos diafilm sorozat a - Magyarország térképe (falitérkép). 

 földrajz tanításához. - A Föld éghajlata (falikép). 

 5-8. osztályos írásvetítő fólia-sorozat a - A Föld természetes növényzete 

 környezetismeret és a földrajz (falikép). 

 tanításához. - A Földdomborzata (falitérkép). 

 Kőzetgyűjtemény. - Földgömb  

 5-8. osztályos táblai vaktérkép sorozat. - Tellúrium. 

 Hőmérő. - A Föld felszíne (dombortérkép). 

Iránytű  

A Föld morfológiai térképe a tengerfenék domborzatával (falitérkép) . 

A Föld forgása és keringése (falikép). Afrika domborzata és vizei (falitérkép). 

Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falitérkép). 

Amerika domborzata (falitérkép). Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép) . 

Észak-Amerika, Dél-Amerika domborzata és vizei (falitérkép). Ázsia domborzata és vizei (falitérkép). Európa 

domborzata és vizei (falitérkép) . 

Európa országai (falitérkép). Észak-Európa (falitérkép). Kelet-Európa (falitérkép). 

Ázsia domborzata (falitérkép). Közép Európa (falitérkép). 

A Kárpát-medence domborzata és vizei (falitérkép). 

 

16. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök. 

 Írásvetítő fólia-sorozat (fizika 6-8: - Hőtágulást bemutató tanári 

 osztály). ,  eszközkészlet (1 db). 

 Mágneses rúdpár fatokban. - Kétütemű motorminta (1 db). 

 Táblai mágnes 25 mm-es. - Négyütemű motorminta (1 db). 

 Fényből áram (videokazetta). - Áramátalakító (1 db). 

 Részecskemodell (videokazetta). - Csengő reduktor(1 db). 

 Fizikusok arcképcsarnoka (falikép - Dugaszos ellenállásszekrény (1 db). 

 sorozat). - Generátor minta (1 db). 

 SI mértéktáblázat (falikép). - Elektromotor és generátor (4 db). 

 Mágneses készlet (komplett). " - Elektrovaria (tanári bemutató 

 A naprendszer (tabló). eszközkészlet) (1 db). 

 Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz 10 - Transzformátor modell (2 db). 

 db). - Mérőműszer (Voltax) (25 db). 

 Míkolacső (10 db). - Tanulókísérleti eszközkészlet 

 Mechanikai eszközkészlet áramkörök létrehozására (25 db). 

 (tanulókísérleti eszköz 10 db). - Sztatikus elektromosságot létrehozó 

 Nyomás, súrlódás vizsgálatára eszközkészlet (25 db). 

 alkalmas eszközkészlet (25 db). - Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel)  

 Rugós erőmérő (25 db).  

 Kétkarú emelő (5 db). - Prizmatartó (1 db). 
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 Karos mérleg, súlysorozattal (5 db). - Tanulókísérleti eszközkészlet a fény 

 Hőmérő. vizsgálatára (l5 db). 

 

17.  A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Biológiai egységcsomag. - Juh koponya. 

  - Madár csontváz. 

  - Emlős csontváz. 

 Diapozitívek az 5-8. osztályos biológia - Fogtípusok. 

 tanításához. - Lábtípusok. 

 Kézi nagyító (IS db). - Szarvasmarha (oktatótábla). 

 Metszettároló.  Mikroszkópizáló.  Erdők legjellemzőbb 

élőlényei 

 Mikroszkóp. - Fenyő (oktatótábla). 

Szem (modell). 

Hallás és egyensúly szerv (modell). Emberi fejmetszet. 

Fül (modell). 

 

18. Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Videofilmek:  

 

19.  A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

        Nobel díjasok (falitabló)  

 - Kémcső (50 db). Elektronhéjak kiépülése 

 Főzőpohár (25 db).   

 Óraüveg (10 db).  

 Kalotta molekulamodell (l garnitúra). - Videokazetták: 

 Pálcika modell (l garnitúra). . Ismeretlen ismerős a víz 

 Mágneses atommodell (1 garnitúra). . Kincsek a homokban és a 

 Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl) (3 bányákban  

 db). .. A fémek általános jellemzése 

 Falitáblák: . A víz 

. Atomok elektronvonzó képessége 

. Fémek jellemerősségi sora  

.. Periódusos rendszer 

. Atom és molekula 

. Atom és molekula 

Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához (1 db).  

 

20. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Pianínó.  

 A kerettantervben szereplő zenehallgatási anyag hangkazettán vagy CD lemezen. 

 Videofilmek: 

- Tánctípusok. 

- Jeles napok népszokásai. 

 Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök. 

 

21. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák.  

 Képsík rendszer a vetületi ábrázoláshoz. 
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 Táblai körző (fém hegyű).  

 60
0
-os táblai vonalzó.  

 45
0
-os táblai vonalzó. 

 100 cm-es táblai vonalzó  

 Táblai szögmérő.  

 Műanyag, átlátszó kocka, tégla.  

 Demonstrációs testek (fa).  

 Dia pozitívek: a kerettantervben a megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotásokról  

(1-1 db). 

 Videofilmek:  

- Képzőművészet a honfoglalás idején.  

- A román stílus.  

- A gótika.  

- Reneszánsz.  

- XIX. század művészete  

- XX. század művészete.  

- Pásztorkodás a Hortobágyon.  

- Testbeszéd, gesztus.  

 

 

 

22.  A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

 Fareszelő lapos 25x200   

 Fareszelő gömbölyű 10x200   

 Fareszelő félgöbölyű 25x200  

 Vasreszelő lapos 25x200   

 Vasreszelő gömbölyű 10x200   

 Vasreszelő félgöbölyű 25x200  

 Laposfogó  

 Kalapács 15- dekás   

 Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó   

 Fafűrész (illesztő), Vasfűrész  

 Lyukfűrész . 

 Kézi fúró (amerikáner) . 

 Lemezvágó olló 

 Szerelő készlet, gépelemek tanításához (4 db)  

 Elektromos szerelőkészlet I-II. (4-4 db) 

 Asztali fúrógép (állványos)  

 Varrógép  

 Gáztűzhely, konyhaszekrény, megfelelő mennyiségű edény, 

 Vasaló, állvány, 

 Mosógép 

   

23.  A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

  Ugródomb  Tornaszekrény  

 Magasugrómérce fém  Gyűrű  

 Magasugróléc   Gerenda  

 Maroklabda    Dobbantó  

 Súlygolyó 3 kg   Tornazsámoly 

 Súlygolyó 4 kg    Medicinlabdák  
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Ugráló kötél        Kosárlabda  

Kézi súlyzók        Kézilabda  

Mászókötél  
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14. számú melléklet 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

CSENGŐDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

 

2007. 
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TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK 

 

 
 

Évfolyam Kötelező órák 

száma 

Kt. 52. § (3) 

Választható 

órák száma Kt. 

52. § (7)  

1-4. (10 %) 

5-6. (25%) 

7-8. (30%) 

Egyéni 

foglalkozások 

Kt. 52. § (11c) 

 

(9 %)
 

Évfolyamonként

i összes órakeret 

1. 20 2 1,8 23,8 

2. 20 2 1,8 23,8 

3. 20 2 1,8 23,8 

4. 22,5 2,2 2 26,7 

5. 22,5 5.6 2 30,1 

6. 22,5 5.6 2 30,1 

7. 25 7,5 2,25 34,75 

8. 25 7,5 2,25 34,75 

Összes 177,5 34,4 15,9 227,8 

 

 

Ütemezés 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2007/2008 H/2004 H/2004 H/2004 H/2004 HK/2003 HK/2003 HK/2003 HK/2003 

2008/2009 NAT2007 H/2004 H/2004 H/2004 NAT2007 HK/2003 HK/2003 HK/2003 

2009/2010 NAT2007 NAT2007 H/2004 H/2004 NAT2007 NAT2007 HK/2003 HK/2003 

2010/2011 NAT2007 NAT2007 NAT2007 H/2004 NAT2007 NAT2007 NAT2007 HK/2003 

2011/2012 NAT2007 NAT2007 NAT2007 NAT2007 NAT2007 NAT2007 NAT2007 NAT2007 

         

HK/2003 =  2003-BAN MÓDOSÍTOTT KERETTANTERV 

H/2004 =  2004-BEN KIADOTT KERETTANTERV 

NAT2007 = 2007-es NAT ÓRATERV 
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A 2003-BAN MÓDOSÍTOTT KERETTANTERV alapján készített HELYI TANTÁRGY- ÉS ÓRATERV (HK/2003), amely KIMENŐ (felső) óraterv az ütemezés 

szerint 

 

Tantárgy 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
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Kötelező tanítási órák  

Magyar nyelv és irodalom 9 8  8 8  8 8  8 7  4 4  4 4  4 4  4 4  

Környezetismeret 1 1  1 1  1 2  2 2              

Tánc- és dráma              1  1         

Történelem             2 2  2 2  2 2  2 2  

Idegen nyelv          3 3  3 3  3 3  3 3  3 3  

Matematika 4 4  4 4  4 4  3 3  4 4  3 3  3 3  3 3  

Informatika                 1  1 1  1 1  

Természetismeret              2 1  2 2        

Egészségtan                 1        

Fizika                   1 2  1 2  

Biológia és egészségtan                   2 1  2 1  

Kémia                   1 2  1 2  

Földrajz                   2 1  2 1  

Ének-zene 1 1  1 1  2 1  1 2  1 1  1 1  1 1  1 1  

Rajz 1 2  2 2  1 2  2 1  1 2  1 1  1 1  1 1  

Mozgóképkultúra és médiaismeret                       1  

Technika-és életvitel 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1   1 1  

Hon- és népismeret              1  1         

Etika (ember- és társadalomism.)                    1     

Testnevelés 3 3  3 3  3 2  3 3  3 2  2 3  2 2  2 2  

Osztályfőnöki óra             1 1  1 1  1 1  1   

Kötelező tanítási órák összesen 20 20  20 20  20 20  23 22  22 23  22 23  25 25  25 25  

Nem kötelező (választható) tantárgy     

Angol/német idegen nyelv       2 2                 

Matematika              1 1  1 1  1 1  1 1  

Osztályfőnöki                       1  

Testnevelés              0,5  0,5   1 1  1 1  

Egyéni felkészítés (korrepetálás)     
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 2 2  2 2  2 2  1 1              

 

 

 

A 2004. évi NAT módosítás alapján készített HELYI TANTÁRGY- ÉS ÓRATERV (H/2004), amely KIMENŐ (alsó) óraterv az ütemezés szerint 

 

Tantárgy 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
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Kötelező tanítási órák  

magyar nyelv és irodalom (dráma) 9 8  8 8  8 8  7 7  4 4  5 4  4 4  4 3  

környezetismeret 1 1  1 1  1 1  2 2              

történelem (hon –és népismeret)             2 2  2 2  2 2  2 2  

idegen nyelv          3 3  3 3  3 3  3 3  3 3  

matematika 4 4  5 4  4 4  4 3  4 4  3 3  3 3  3 3  

informatika     1  1 1  1 1  1    1  1 1  1 1  

természetismeret              2 2  2 2        

egészségtan                 1        

fizika                   1 2  1 2  

biológia                   2 1  2 1  

kémia                   1 2  1 2  

földrajz                   2 1  2 1  

ének 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  

rajz 1 2  1 1  1 1  1 1  1 2  2 1  1 1  1 1  

 médiaismeret                       1  

technika 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1   1 1  

etika                    1   1  

testnevelés 3 3  3 3  3 3  3 3  3 2  3 3  2 2  2 2  

osztályfőnöki óra             1 1  1   1 1  1   

Kötelező tanítási órák összesen 20 20  20 20  20 20  23 22  23 22  23 22  25 25  25 25  

Nem kötelező (választható) tantárgy     

angol/német idegen nyelv       2 2                 

matematika              1 1  1 1  2 2  2 2  

osztályfőnöki                 1      1  

testnevelés 2 2  2 2     2 2   1     1 1  1 1  
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Egyéni felkészítés (korrepetálás)     

 2 2  2 2  2 2  1 1              

 

 

A 2007. évi NAT módosítás alapján készített HELYI TANTÁRGY- ÉS ÓRATERV (NAT 2007., helyi tanterv), amely BEJÖVŐ (1.5. osztály) óraterv az ütemezés 

szerint 

Tantárgy 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
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Kötelező tanítási órák  

magyar nyelv és irodalom 9 9  8 8  8 8  7 7  4 4  4 4  4 3  3 4  

tánc- és dráma              1  1         

környezetismeret 1 1  1 1  1 1  2 2              

történelem              2 1  1 2  2 2  2 2  

hon- és népismeret              1  1         

idegen nyelv          3 3  3 3  3 3  3 3  3 3  

matematika 4 4  4 4  4 4  4 3  4 4  3 3  3 3  3 3  

informatika    1 1  1 1  1 1  1   1 1  1 1  2 2  

természetismeret              2 2  2 1        

egészségtan                 1        

fizika                   1 2  1 2  

biológia                   2 1  2 1  

kémia                   1 2  1 2  

földrajz                1 1  2 1  2 1  

ének-zene 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  

rajz 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1   

médiaismeret                      1 1  

etika                   1 1     

technika 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1   

testnevelés 3 3  3 3  3 3  3 3  3 2  2 3  2 3  2 3  

osztályfőnöki             1 1  1         

Kötelező tanítási órák összesen 20 20  20 20  20 20  23 22  23 22  23 23  25 25  25 25  

Nem kötelező (választható) tantárgy     

angol/német idegen nyelv       2 2                 

matematika              1 1  1 1  1 1  1 1  
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osztályfőnöki                 1  1 1  1 1  

informatika              1           

technika                       1  

testnevelés 1 1  1 1  1 1  1 1   1  1   1 1  1   

Egyéni felkészítés (korrepetálás)     

 2 2  2 2  2 2  1 1              
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AZ ÉRTÉKELÉSRŐL: 

 

A féléves tantárgyak, tantárgyi modulok értékelése a főszabály szerint szövegesen történik. 

Az évközi teljesítményt, a tanulói produktumokat érdemjeggyel, a félévi- és év végi 

minősítést szövegesen értékeljük. A kivételt a médiaismeret tantárgy jelenti, amelyet 

osztályzattal értékelünk félévkor és év végén is. 

 

 

Tantárgy/modul: 

   tánc- és dráma 

hon- és népismeret 

egészségtan 

etika 

 

A minősítés formája: 

 

   megfelelt (mf) – nem felelt meg (nf) 

 

 



 

 
 

155 

 

A nem szakrendszerű órák tervezett szerkezete 2008/2009. tanévtől: 

 

A nem szakrendszerű oktatás a kötelező és nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások 

időkeretének 25%-ban szerveződik meg. Alapvetően a kiemelt kompetencia-területek 

(magyar nyelv és irodalom, matematika) területén kívánjuk a nem szakrendszerű oktatás 

szervezési kereteit kialakítani. illetve az informatika, természetismeret és a készségtárgyak 

körében, a személyi és tárgyi feltételek függvényében. 

 

 

 Magyar 

nyelv és 

irodalom 

Matematika ének rajz informatika természet-

ismeret 

5. 

évfolyam 

1 1 1 1 0,5 1 

6. 

évfolyam 

1 1 1 1 1 0,5 

Összesen: (kötelező órakeret tekintetében) 5,5 
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A tagintézmény tantervi rendszere, használt tantervek 
 

 

1. Minden tantervünknél figyelembe vesszük a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályt. 

2. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében: AZ ELTE BÁRCZI GUSZTÁV 

GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁJÁNAK HELYI TANTERVE-t adaptáljuk.(2001.)  

3. Kimenő változathoz: KERETTANTERV AZ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁK SZÁMÁRA [A 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet mellékleteként 

kiadott kerettanterv Nat-2003-nak megfelelő átdolgozott változata.] 

 

Az adaptálás a következő mintatantervek alapján történt: 

 alsó tagozat: Apáczai tanterv (tankönyv- és programcsalád) 

 felső tagozat: OM kerettanterv 

 Hajdú matematika 

 Mozaik mintatanterv (informatika) 

 Nemzeti tankönykiadó tanterve alapján 
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A tanulási kudarcnak kitett, beilleszkedési, magatartás-zavarral küzdő tanulók 

felzárkóztatását segítő program, a sajátos nevelési igényű tanulókkal történő foglalkozás 

 

A tanulási nehézségekkel, magatartás-zavarral küzdő diákjaink sikeresebb iskolai haladása és 

beilleszkedése érdekében iskolánkban szakképzett fejlesztőpedagógust alkalmazunk. illetve a 

sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését a sajátos nevelési igénynek megfelelő képzettségű 

gyógypedagógus látja el. 

A gyógypedagógus és a fejlesztő pedagógus speciális feladatot lát el: a pedagógusokkal, a 

gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködve a differenciál-diagnosztika eszközeivel 

csoportos és egyéni szűrővizsgálatokat végeznek. Kiszűrik a tanulási problémákkal, 

részképesség-zavarral küzdő tanulókat. Szükség esetén munkájukba bevonnak más 

pedagógiai szakszolgálatot is.  

A diagnosztikus jellegű felmérések eredményei alapján fejlesztési tervet készítenek egyénre 

szabottan, konkrét programmal egy-egy időszakra (havi) vonatkozóan. A fejlesztési program 

tartalmazza a célokat az alkalmazott eljárásokat, módszereket. A program alkalmazása során 

hatásvizsgálatokat készít. 

A tanulók foglalkoztatását egyéni vagy csoportos formában végzik. A tanulók haladását, 

fejlődését egyéni fejlesztőlapon dokumentálják. Törekednek arra, hogy a kollégákkal való 

együttműködés kapcsán preventív tevékenységet is végezzenek, illetve a pedagógusokkal is 

megismertessenek minél több hatékony preventív eljárást. 

Részt vesznek a szakmai munkaközösségek megbeszélésein, tantestületi értekezleteken, hogy 

tapasztalataik közreadásával, javaslataival elősegítsék a lemaradó tanulók felzárkóztatását. 

A felzárkóztató, segítő program szerves része a gyermekek képességstruktúrájának 

vizsgálatán túl a gyermek-környezet kapcsolat megfigyelése, elemzése mind a család, mind az 

iskola vonatkozásában. Hospitálásokat, illetve családlátogatásokat végeznek a tanulói 

teljesítmény-elemzés, és a tanulási nehézségekkel gyakran együtt járó magatartási, 

beilleszkedési okok feltárására. 

 

A fejlesztésben érintett tanulók integráltan - osztályközösségükben - teljesítik a NAT által 

előírt szinteket, esetükben alkalmazva az értékelés során a könnyítési lehetőségeket. Az 

integráció nem csak 4. osztály végéig tart, hanem szükség szerint mindaddig, amíg az illetékes 

szakemberek szükségesnek ítélik. 

 

 

Tanév eleji feladatok 

Augusztus - Felkészülés a szeptemberi felmérésekre 

Szeptember- általános feladatok - Csoportos és egyéni felmérések a tanulási problémákkal 

küzdő vagy a tanulási zavar miatt veszélyeztetett gyermekek kiszűrése érdekében, 

információgyűjtés az éves tervezéshez valamint az osztálytanítók munkájához.  

Felmérések formái: 

Csoportos: 

tantárgyi felmérések (pl.: olvasás, írás stb.) - osztályfőnökök  

végzik 

 

Egyéni: 

a tanulási zavart mutató vagy tanulási zavar miatt veszélyeztetett  

gyermekek képesség-struktúrájának feltérképezését szolgáló  

vizsgálatok. 

kontrollvizsgálatok. 
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2. Tervezés, szervezés: 

- fejlesztési tervek készítése adott időszakra vonatkozóan 

- a foglalkozások megszervezése (formájuk, rendszerességük, időtartamuk, módszereik,  

  eljárásaik, csoportok összetétele) 

 

3. Dokumentációs feladatok: 

- munkanapló megnyitása, 

- forgalmi napló vezetése, 

- egyéni fejlesztési tervek készítése. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

1. Kapcsolatfelvétel szülői értekezletek alkalmával. 

2. Első konzultáció: 

- vizsgálatok eredményeinek megbeszélése, 

- a fejlesztő foglalkozások lehetőségeinek felajánlása, "szerződéskötés", 

- az együttműködés további formáinak közös tervezése (pl.:terápiás tanácsadás, 

kapcsolatfelvétel pedagógiai szakszolgálatokkal stb.) 

 

Pedagógusokkal való konzultáció 

1. Diagnosztizálás: 

- megfigyelési szempontok közös tervezése, 

- hospitálás, célzott megfigyelések, 

- a megfigyelések és a diagnosztikai eljárások eredményeinek együttes elemzése. 

 

3. Tervezés: 

- a fejlesztés irányvonalainak közös megállapítása, 

- a segítés módjának tervezése. 

 

a) a fejlesztő foglalkozások: gyakoriság, rendszeresség, lehetséges időtartam, cél, forma, 

feladat. 

b) a gyermek tanórai tevékenysége 

- várható nehézségek, 

- a tanmenetbe iktatható fejlesztés lehetőségei, 

- alkalmazható kompenzációs technikák, 

- az egyéni differenciálás lehetőségei az értékelésben, számonkérésben. 

 

Kapcsolattartás más pedagógiai szakszolgálattal, szakintézménnyel. 

1. Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság: 

 - szakértői vizsgálatok kezdeményezése, 

 - kontrollvizsgálatok áttekintése, igénylése. 

 

4. Egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, 

szakintézménnyel (pl.:Kiskőrösi Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti szolgálat stb.) 

 

Októbertől a tanév végéig 

 

Általános feladatok: 

1. A tanulási problémákkal küzdő, vagy tanulási zavar miatt veszélyeztetett tanulók fejlesztő 

foglalkoztatása az éves fejlesztési tervek alapján. 
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2. Diagnosztikai felmérések: 

- Óvodások mérése - középső csoport - a képességzavarok kiszűrésének céljából. 

- egyéni tantárgyi és képességfelmérések tanulási zavar szűrése céljából, 

- osztályszintű, évfolyamszintű pedagógiai teljesítménymérések (pl.: olvasás, írás, 

matematika), 

- átiratkozó gyermekek vizsgálata tanulási zavar kiszűrése miatt, 

- kontrollvizsgálatok. 

 

3. Szervezés: 

Szükség esetén óra vagy csoportösszetétel módosítás. 

 

4. Dokumentációs feladatok: 

- munkanapló vezetése, 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

1. Rendszeres vagy időnkénti konzultáció: 

- év közbeni felmérések eredményeinek megbeszélése, 

- folyamatos tájékoztatás a foglalkozások menetéről, eredményeiről, 

- tapasztalat és információcsere a tanulási nehézségek oki hátterének pontosítása érdekében, 

- terápiás tanácsadás,  

- szakszolgálatok, szakintézmények eredményeinek, javaslatainak megbeszélése, 

- kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, szakintézménnyel. 

 

Pedagógusokkal való konzultáció 

1. Rendszeres vagy időnkénti esetmegbeszélések, konzultáció: 

- a gyermekkel kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése, 

- ismételt tervezés, újabb teendők megfogalmazása, a segítés módjainak szükséges 

módosítása, 

- a tanórai keretben egyéni differenciálással való fejlesztés lehetőségeinek áttekintése és 

folyamatos  tervezése, 

- a szakszolgálatok, szakintézmények vizsgálati eredményeinek, javaslatainak megbeszélése, 

- a fejlesztő foglalkozásokon hospitálási lehetőségek felajánlása. 

 

2. Együttműködés az óvoda, iskola szakmai munkaközösségeivel: 

- részvétel a szakmai munkaközösségek megbeszélésein, 

- bemutató foglalkozások tartása, felajánlása. 

 

3. Tantestületi értekezleteken beszámoló a végzett munkáról és vizsgálatok eredményeiről. 

- kiegészítő vizsgálatok igénylése, felmérések, könnyítések, egyéni haladási ütem. 

(javaslatok) 

 

Február 

1. Kontroll- és hatásvizsgálatok. 

 

2. Szervezés, tervezés a kontroll- és hatásvizsgálatok alapján: 

- fejlesztési tervek módosítása, 

- a foglalkozások módszereinek, eljárásainak újragondolása, 

- szükség esetén csoportösszetétel és időbeosztás módosítása. 

 

3. Dokumentációs feladatok: 
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- féléves értékelés. (írásban, személyre szabottan a fejlesztési terv feladatainak és céljainak 

tükrében) 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

1. Féléves konzultáció: 

- a foglalkozások eddigi eredményeinek megbeszélése, szöveges értékelése, 

- az együttműködés további formáinak közös tervezése. 

 

2. Lehetőség szerint részvétel óvodai nyílt napokon és az iskolabörzén. 

 

Pedagógusokkal való konzultáció 

1. Féléves konzultáció: 

- a foglalkozások eddigi eredményeinek megbeszélése, szöveges értékelése, 

- a segítés további módjainak együttes tervezése, módosítása. 

 

Március - április 

 

Általános feladatok 

1. Részvétel a nyílt napokon és a beiratkozáson: 

- ismerkedés a leendő elsős tanulókkal és szüleikkel, 

- tájékoztatás a preventív jellegű felmérésekről. 

 

Információgyűjtés: 

- a leendő elsős osztálytanító következő tanévi munkájához, a tanmenetbe iktatható fejlesztés  

  lehetőségeihez és a fejlesztés tervezéséhez, 

- a prevenciós tanácsadáshoz. 

 

Május vége - június 

Általános feladatok 

1. Év végi kontroll- és hatásvizsgálatok. 

2. Dokumentációs feladatok 

- év végi egyéni értékelő lap készítése, 

- a Munkanapló lezárása. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

1. Tanév végi konzultáció: 

- a foglalkozások eredményeinek és az év végi értékelő lapnak a megbeszélése, 

- terápiás tanácsadás a szünetre. 

 

Pedagógusokkal való konzultáció 

1. Tanév végi konzultáció: 

- a foglalkozások eredményeinek és a tanulók tanulmányi előrehaladásának, valamint a tanév 

végi  értékelő lapnak a megbeszélése. 

2. Részvétel az osztályozó értekezleteken: 

- javaslattétel a fejlesztett gyermekek értékeléséhez (felmentések figyelembe vétele, 

méltányos  értékelés lehetőségének érvényesítése, szöveges értékelés stb.). 
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A mindennapos testmozgás, mindennapos testnevelés szervezeti keretei 

 

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a gyermekek felénél diagnosztizálható valamilyen 

tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek az óvodában, általános 

iskolában kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres testmozgással, 

célirányos gimnasztikával megelőzhetőek lennének. Az elváltozások gyakorisága nem 

igazolja a testnevelési órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre 

serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi 

testmozgásra. Ezt felismerve, a Közoktatási törvény 2003. évi módosítása előírja a diákok 

mindennapos testedzésének biztosítását. 

 

A 6 -14 éves gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához nélkülözhetetlen a 

rendszeres, játékban gazdag, az egyéni képességeket figyelembe vevő, kellő aktivitást 

biztosító mindennapi testnevelés. 

 

Alsó tagozaton az óratervben szereplő heti három testnevelés óra mellett további heti egy órát 

(a nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének felhasználásával) órarendbe építünk be. A 

tanulói napi terhelést a többlet testnevelés órák száma nem növeli. Ily módon biztosított az 

órarendszerű napi testmozgás, illetve az évfolyamonkénti havi egy tömegsport foglalkozás 

egészíti ki a szükséges napi időt. 

A csarnok befogadóképessége valószínűleg, sőt egész biztosan nem lesz elegendő ennyi 

testnevelési óra megtartására. A heti négy órából legalább három legyen csarnokos óra (télen), 

a többi a szabadban vagy a tanteremben tartandó meg.  

 

Felső tagozaton heti két-három óra órarendben szerepelhet. Ebben az esetben is emeltünk a 

NAT 2,5 órás javaslatán. A további két órát az évfolyamonkénti heti egy óra tömegsport, 

valamint az ugyancsak heti egy óra labdajátékokkal kapcsolatos edzés teheti ki. Ez utóbbi 

nem egyetlen sportághoz kötődik, hanem igény szerint lehetőséget teremt a különböző 

labdajátékok (futball, kézi, kosár) megismerésére. A foglalkozásokon mindenki 

érdeklődésének megfelelően vehet részt. 
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Nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések 

 

Matematika 

Matematikai arcképcsarnok 

Szerkesztőeszközök (körző, derékszögű vonalzók, szögmérő) 

Sokszögek tulajdonságait bemutató transzparensek 

Pitagorasz tételét és bizonyítását bemutató transzparens 

Testek (hasábok, gúlák, henger, kúp) 

Testek tulajdonságait bemutató transzparensek 

Mértékegységek modelljei (terület, térfogat, űrmérték) 

Hosszúságmérés, tömegmérés (méterrudak, karos mérleg) 

Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítást bemutató transzparensek 

Logikai készletek 

Színes rudak 

Lyukas tábla (demonstrációs ás tanulói) 

Helyiérték-táblázat 

Számegyenes 

Golyós számológép 

Műveleteket bemutató transzparensek 

 

Fizika 

Fizikusok arcképcsarnoka 

SI mértékegységek 

Mágneses alapjelenségeket bemutató eszközök (rúdmágnes, patkómágnes, iránytű) 

Hőtani demonstrációs készlet, demonstrációs hőmérők 

Hőtani tanulókísérleti készlet 

Mechanikai kísérletekhez szükséges demonstrációs eszközök (kiskocsik, erőmérők, 

térfogatméréshez mérőhengerek, fajsúlysorozat) 

Mechanikai tanulókísérleti eszközök 

Mozgások bemutatására szolgáló lejtő 

Mikola-féle csövek tanulókísérlethez 

Folyadékok és gázok nyomásának vizsgálatához szükséges demonstrációs eszközök 

(Torricelli-féle cső. Segner -kerék) 

Arkhimédészi hengerpár 

Elektromosságtani demonstrációs készlet  

(ELEKTROVARIA, mérőműszerek) 

Elektromosságtani tanulókísérleti készlet 

Akkumulátor- és transzformátor-modell 

Elektromágnes gyakorlati alkalmazásai  

(elektromotor, csengő, mikrofon) 

Optikai pad 

Tükrök, lencsék 

Fénytani tanulókísérleti készlet 

Egyszerűgépek (emelők, hengerkerék, ék, csavar, csigák, csigasorok) 

Belsőégésű motorok modellje (kétütemű, négyütemű), gőzgép 

 

Biológia, Természetismeret 

Tájak, életközösségek bemutatásához diasorozat 

Vízi, erdei gyeptársulások szemléltetéséhez diasorozat 
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Főbb rendszertani csoportok szemléltetéséhez fóliasorozat  

A Föld éghajlati térképe 

Terepasztal 

Emberi szövetek szemléltetésére szolgáló demonstrációs eszköz 

Emberi csontváz 

Az egyes emberi szervek tanulmányozására szolgáló eszköz 

Emberi életműködések összekapcsolódását bemutató eszköz 

Állati sejt szemléltetésére alkalmas demonstrációs eszköz 

Jellemző állati szervrendszereket és felépítésüket bemutató eszköz 

Ökológiai jellemzők tanulmányozására szolgáló eszközök 

Preparátumok (mezei nyúl, szarka, fácán, réce) 

Mikroszkópok 

Kézi nagyítók 

 

Földrajz 

Naprendszer bemutatására alkalmas eszköz 

Ásvány- és kőzetgyűjtemény 

Terepasztal 

Földgömb 

Tematikus térképek különböző méret-aránnyal 

A földrészek domborzati és vízrajzi adottságait szemléltető térképek 

Kontinensek társadalmi és gazdasági jellemzőit bemutató transzparensek 

Fontosabb országok természeti és társadalmi jellemzőit bemutató térképek 

Magyarország természeti és társadalmi viszonyai térképeken 

 

Kémia 

Periódusos rendszerek 

Anyagok tulajdonságainak vizsgálatára, kémiai reakciók bemutatására alkalmas  

laboratóriumi eszközök (kémcsövek, lombikok, Bunsen-égők, gázfejlesztők) 

Anyagok tulajdonságainak vizsgálatára, kémiai reakciók bemutatására alkalmas  

vegyszerek 

Elektronhéjak kiépülését bemutató falitábla 

Atomok, molekulák szerkezetét, összetételét bemutató modellező készlet 

Pálcikamodellek 

Egyszerű tanulókísérletek elvégzéséhez alkalmas eszközkészlet 

Vízbontó-készülék 

Fóliasorozatok atomok felépítéséhez 

Molekulák keletkezése - fóliasorozat 

Kötések bemutatására alkalmas fóliasorozat 

  

Élő idegen nyelv  

Angol 

Tankönyvek 

Munkafüzetek 

Hangkazetták 

Videokazetták a helyes hanglejtés,  

hangsúly és ritmus elsajátításához (dalok,  

versek, mondókák):    Top Song I 

    Top Song II.  

Képes fóliák képességek fejlesztéséhez 
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Kártyák játékos nyelvtanuláshoz (szókincs,  

egyszerű szövegértés) 

Falitáblák: nyelvtani rendszer áttekintése nyelvtani szerkezetek bemutatása 

Tankönyvi feladatokat kiegészítő hangkazetták, CD 

Videokazetták:    Guide to Britain 

                              Project 1-4 

Német 

Tankönyvek 

Munkafüzetek 

Hangkazetták 

Falitáblák: német abc 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Tankönyvek 

Munkafüzetek 

Irodalomtörténeti atlaszok 

Cd-k, videokazetták 

Kézikönyvek: Helyesírási kéziszótár 

Magyar értelmező szótár 

A magyar helyesírás szabályai 

Magyar életrajzi lexikon 

O. Nagy G.: Magyar szólások és közmondások 

Oktatótáblák:  

Magyar irodalomtörténeti térkép 

Régi magyar nyelvemlékek 

A mondat 

A mondat részei 

Hangok 

Szófajok 

Helyesírási példák 

Oktatócsomagok: A főnév 

Magyar írók arcképei 

 

Dráma 

Bábok 

Paraván 

Audiovizuális eszközök 

 

Történelem 

Tankönyvek 

Munkafüzetek 

Atlaszok 

Történelmi olvasókönyvek évfolyamonként 

Segédkönyvek a tananyag kiegészítéséhez 

Fali térképek (őskortól 1945-ig) 

Oktatótáblák (ókor - újkor) 

Videofilmek:   

Történelem 5. osztályosoknak 

Honfoglalás 
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Tükörcserepek 

Diaképek, diafilmek 

Egységcsomagok 5. és 6. osztály részére 

Forráscsomag 7. osztály 

 

Technika 

Szerelőkészlet a gépelemek tanításához 

Szerelőkészlet az elektrotechnika tanításához 

Transzparens-sorozat:    5. osztály 

                                       6. osztály 

                                       7. osztály 

                                       8. osztály 

Társasjátékok a közlekedési ismeretek tanításához 

A kiskerti munkák és a növényápolás bemutatására alkalmas eszközök 

Egy főzőlapos melegítőeszköz 

A népviseleteket bemutató diasorozat  

Szerszámkészletek a modellezéshez 

 

Testnevelés 

Kéziszerek: karika, szalag, kézisúlyzó, ugrókötél 

Kondícionáló berendezések, lépcsőző gép, szkander gép, szobabicikli, fekvenyomó 

pad 

Különböző leérkező ill. tornaszőnyegek, tornazsámoly, tornapad, svédszekrény,  

dobbantó, tornagerenda, gyűrű, mászókötél, mászórúd, bordásfal 

Dobóeszközök, kislabda, súly, medicinlabda 

Különböző labdák: kosárlabda, kézilabda, röplabda, gumilabda, futball labda 

Ütős sportok eszközei: teniszütő labdával és hálóval, tollasütő labdával és hálóval, 

asztalitenisz-ütő asztallal és labdával 

Magasugró léc állvánnyal, leérkezőhely 

 

Ének- zene  

Információhordozó eszközök: magnetofon, lemezjátszó, CD-lejátszó, videomagnó 

Kiegészítő- dallam- és ritmushangszerek:  

dobok, sípok, furulyák, csörgők, szintetizátor, pianínó 

A hangértékek bemutatására, a hangok magasságának szemléltetésére alkalmas  

applikációs eszközök 

Hanglemez, Cd és kottaszemelvények 

Olvasógyakorlatok, kórusművek 

 

Rajz 

Audiovizuális segédeszközök: diavetítő, videomagnó, televízió 

Képsíkrendszer 

Különböző méretű szemléltető síkidomok és testek 

Szerelőkészletek 

 

Informatika 

Multimédiás számítógépek (2 tanulóként egy) 

Hálózati kiszolgáló gép - tanári állomás 

Projektor 

Számítástechnikai oktatótábla sorozat 
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Kerámiatábla 

Jogtiszta szoftverek 

CD-ROM tár (Idegen nyelvi oktatók, Közlekedésbiztonsági alkalmazás,  

lexikonok, adatbázisok, gépírás-oktató szoftver, Ház- és kerttervezés,  

Találmányok és feltalálók, A közlekedés fejlődése, Emlősök, madarak. Állatkerti séta, 

Hardveriskola)
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15. számú melléklet 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

IMREHEGYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

2007. 
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AZ ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAIN ALKALMAZOTT TANTERV  

 

 

 
Az Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma, Imrehegyi Általános Iskolája a 1., 2., 3., 4. évfolyamán az 

Oktatási Minisztérium által kiadott 

 

Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára 

 (1-4. évfolyam) 

 
kerettanterv alapján végzi munkáját. A helyi tanterv összeállítója a tantestület. 

 

 

ÓRATERVEK 

 

Az óratervek kialakítása az alábbi előírások figyelembe vételével történt:  

 

 Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  

 

 A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról. 

 

 A 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel való módosítás szerint. 

 

 A Nemzeti alaptanterv az általános iskola bevezető és kezdő szakaszára előírt 

műveltségi területei, ajánlott óraszámai. 

 

 

 A 2007/2008 tanévtől az iskola működésének szükséges feltétele az összevont 

oktatás lett. 
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Összevont alsó tagozatos óraterv 1-2. osztályban a 2007-2008. tanévtől 
 

 

 

 

 

 

Tantárgy 

 

1. osztály 

1. félév 

 

2. osztály 

1. félév 

 

1. osztály 

2. félév 

 

2. osztály 

2. félév 

K KK Ö K KK Ö K KK Ö K KK Ö 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4  4 4  4 4  4 4  4 

Matematika 2  2 2  2 2  2 2  2 

Angol nyelv             

Természetismeret  2   2   2   2  

Ének-zene  1   1   1   1  

Rajz és vizuális 

kultúra 

 

 
1   1   1   1  

Technika és életvitel  

 
1   1   1   1  

Testnevelés és sport  

 
3   3   3   3  

Kötelező órák 

összesen 

20 20 20 20 

 

 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

Magyar nyelv és 

irodalom  

 1   1   1   1  

Matematika  1   1  1     1 

Összesen   

Kötelező + 

választható összes  

22 22 22 22 

Egyéni 

felzárkóztatás 
1 1 1 1 

 

A mindennapos testnevelést a napközi otthonos ellátás keretében valósítjuk meg. 
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Összevont alsó tagozatos óraterv  

3-4. osztályban a 2010-2011. tanévtől kimenő rendszerben 

 

 

 

 

 

Tantárgy 

 

3. osztály 

1. félév 

 

4. osztály 

1. félév 

 

3. osztály 

2. félév 

 

4. osztály 

2. félév  

K K

K 

Ö K KK Ö K KK Ö K KK Ö 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4  4 4  3 4  4 3  4 

Matematika 2  2 2  1 2  2 2  2 

idegen nyelv    3      3   

Természetismeret 1  1 1  1 1  1 1  1 

Ének-zene  1   1   1   1  

Rajz és vizuális 

kultúra 

 1   1   1   1  

Informatika    1      1   

Technika és életvitel  1   1   1   1  

Testnevelés és sport  3   3   3   3  

Kötelező órák 

összesen: 

20 22 20 23 

 

 

 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

Magyar nyelv- és 

irodalom 

 1   1   1   1  

Matematika  1   1   1   1  

Összesen   

Kötelező + 

választható összes 

22 24 22 25 

Egyéni 

felzárkóztatás 

2 2 
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Összevont alsó tagozatos óraterv  

3-4. osztály a 2010-2011. tanévtől felmenő rendszerben  

 

 

 

 

 

Tantárgy 

 

3. osztály 

1. félév 

 

4. osztály 

1. félév 

 

3. osztály 

2. félév 

 

4. osztály 

2. félév  

K K

K 

Ö K KK Ö K KK Ö K KK Ö 

 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4  4 4  3 4  4 3  4 

Matematika 2  2 2  1 2  2 2  2 

idegen nyelv    3      3   

Természetismeret 1   1  1 1   1  1 

Ének-zene  1   1   1   1  

Rajz és vizuális 

kultúra 

 1   1   1   1  

Informatika 1   1   1   1   

Technika és életvitel  1   1   1   1  

Testnevelés és sport  3   3   3   3  

Kötelező órák 

összesen: 

20 22 20 23 

 

 

 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

Magyar nyelv- és 

irodalom 

     1     1  

Matematika  1   1   1   1  

Természetismeret   1      1    

Összesen   

Kötelező + 

választható összes 

22 24 22 25 

Egyéni 

felzárkóztatás 

2 2 

 

 

A mindennapos testnevelést a napközi otthonos ellátás keretében valósítjuk meg. 
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Ellátandó óratömeg, pedagógus álláshely-szükséglet 

 
 

Évfolyam 
Ellátandó 

óratömeg 

Pedagógiai 

tevékenységre 

biztosított 

órakeret 

Pedagógus 

álláshely 

szükséglet 

 

1-2. osztály 
888 1 1,1 

 

3-4. osztály 
1036 1 1,3 

1-4 o. 

napközis csoport 
851  1 

SNI tanulók 

ellátása 
481  0,8 

Diáksport és 

gyógytestnevelés 
148  0,36 

Összesen: 3394 2 4,56 

 
 

Alkalmazott iskolai tantervek: 

 

A keret- és helyi tanterv céljainak és feladatainak megvalósításához általában használt tankönyvcsaládok:  

 

 Magyar nyelv és irodalom 

1-2. évfolyamon a Nemzeti Tankönyvkiadó Játékház című tankönyvcsaládja (Meixner 

Ildikó - féle olvasás – írászavarokat megelőző módszere alapján) 

3-4. évfolyamon Romankovics András – Romankovicsné Tóth Katalin szerzők által 

írott olvasókönyvek, munkalapok, munkafüzetek. 

 

 Matematika  

Legtöbbször az Apáczai Kiadó Kft. évfolyamokra elkészített matematika könyvei, 

egyéb kiegészítői.  

(A Szülői Munkaközösség javaslatára matematika tantárgyból a gyermekek 

gyakorlását jobban elősegítő tankönyvcsaládot választunk.) 

 

 Rajz, ének-zene, technika tantárgyakhoz Apáczai Kiadó Kft. könyvei. 

 

 
Az sajátos nevelési igényű tanulók ellátására tervezett óraszám nem tekinthető véglegesnek, mivel a jövő 

tanévben érkező újabb (gyermekek), tanulók létszámát nem tudjuk. 

 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 

 
A tanulási nehézségek, zavarok megelőzése az óvoda és az iskola lényeges alapkoncepciója. 

Ezért folyamatosan konzultálunk az óvodavezetővel, logopédussal, szakértői bizottságokkal, nevelési 

tanácsadóval, szülőkkel. 
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A „SNI” gyermekek, tanulók ellátását 2003 szeptembere óta rendszerint megfelelő szakos 

gyógypedagógiai tanárok, illetve tanfolyamot végzett pedagógusok végezték. 

2006 szeptemberétől csak gyógypedagógiai tanárok foglalkoznak a tanulókkal. 

 

Tárgyi feltételeink szintén jók. 

Van külön habilitációs terem, a tornaterem is legtöbbször rendelkezésünkre áll. 2003 óta gyűjtjük, 

cserélgetjük a felhasználható eszközöket, játékokat, segédanyagokat. 

Az óvoda és az iskola tantestülete is többször vett részt e témában továbbképzésen. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók közül azokat tudjuk megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesíteni, 

akik: 

 A megismerési funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető 

zavarával, zavaraival küzdenek. 

 10-15 fős tanuló csoportban integráltan nevelhető, oktatható autista tanulók. 

 

(Sajnos a tanulásban akadályozott tanulók vállalása az összevonás miatt  már túlságosan komplikálttá 

tenné a pedagógiai munkát, ezért egyenlőre másik intézményt kell a szülőnek választania.) 

 

A „SNI” tanulók egyéni fejlesztési terve és folyamatos habilitációs foglalkozásai a Szakértői Bizottságok, 

Autizmus Kutatócsoport részletes vizsgálatai és diagnózisa, útmutatása, javaslata alapján történik. 

Tanulmányi teljesítményük értékelésénél nehézségeik figyelembe vétele a törvények adta lehetőségeknek 

megfelelően történik. 

 

Pedagógiai munkánkat alárendeljük  „ A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve” –

ben  lefektetett 1.5.  A többségi intézményekben megvalósuló (integrált nevelés-oktatás című pontjában 

leírtaknak. 

 

A szülők együttműködésére is számítunk, sok esetben csak a kölcsönös és folyamatos párbeszéd, 

tájékoztatás alapján tudunk eredményeket elérni. 

 

 

A PEDAGÓGIAI  PROGRAM  VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES  NEVELŐ-

OKTATÓ  MUNKÁT  SEGÍTŐ  ESZKÖZÖK ÉS  FELSZERELÉSEK  JEGYZÉKE 

 
 

a) A magyar nyelv-és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

(tantermenként): 
 

Meglévő eszközök Még hiányzó eszközök 

 Képek, betűkártyák, szótagkártyák. 

  Hívóképek. 

 Betűsín. 

  Írott kis és nagy ABC. 

 Fali tablók: 

 * Hangtani ismeretek. 

 * Szavak alakja, jelentése. 

 * A szó. 

 Írott és nyomtatott ABC. (falikép) 

 Bábok  

 Történelmi arcképsorozat. 
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 * A mondat. 

  Gyermeklexikon  

  Szólások, közmondások könyve. 

  Nemzeti jelképek. (fali tabló) 

  Fali táblák: 

 * Igék. 

 * Az igenév. 

 * A teljes hasonulás. 

 * Mondat. 

 * Az állítmány fajtái. 

 * A jelzők rendszere. 

 * Ok-és célhatározó. 

 Helyesírási szabályzat és szótár  

 

 

 

A matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként): 
 

 

Meglévő eszközök Még hiányzó eszközök 

 Űrmértékek (cl, dl, l). 

 Demonstrációs óra. (csere) 

  Táblai vonalzók. 

  Táblai körző. 

 Számkártyák (1-1000-ig). (csak100-ig) 

 Kéttányéros mérleg-és súlysorozat. 

  Hőmérő. 

  Színes rudak. 

 

 Helyi érték táblázat. 

 

 

 

A környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 
 

 

Meglévő eszközök Még hiányzó eszközök 

 Az idő (oktatótábla). 

  Iskolai iránytű. 

  Magyarország domborzati térképe. 

  Magyarország közigazgatási térképe a 

megyecímerekkel. 

  Szobai hőmérő. 

  Borszeszégő. 

 Homokasztal. 

  Tanulói kísérleti dobozok  

  Ásványok. 

 Domborított földgömb. 

  Videokazetták: 

 * Életközösségek I. 

 * Életközösségek II. 

 * Életközösségek III. 

 * Életközösségek IV. 

 * Vadon nőtt gyógynövényeink. 

 * Dunántúli-középhegység. 

 * Dunántúli-dombvidék. 

 * Alpokalján. 

 Magyar nemzet jelképei (fali tabló). 
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 Nagyító. 

 

  Élő természet (diapozitívok). 

  Testünk (videofilm). 

  Közlekedés szabályai (videofilm). 

 Szűrőpapír. 

 

 

 

Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

 
Meglévő eszközök  Még hiányzó eszközök 

 Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, 

kisdob. 

 Zenehallgatási anyagok hangkazettán 

vagy CD-n: 

      * Gyermekdalok. 

 * Himnusz. 

      * Szózat 

  

 Zenehallgatási anyagok hangkazettán 

vagy CD-n: 

      * Magyar népzenei anyag. 

      * Magyar és rokon népek dalai. 

      * Cselekményes zenék - nőikar, 

         férfikar, vegyes kar. 

      * Iskolai ünnepek újabb dalai 
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A rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

Meglévő eszközök Még hiányzó eszközök 

  Diapozitívek: 

 * Steindl Imre: Országház. 

 * Kispaládi parasztház. 

*Thököly vár- Késmárk. 

*Medgyessy Ferenc: Anyaság. 

*Kolozsvári testvérek: Szt. György         

szobra. 

 * Kovács Margit: Szamaras, Sámson               

dombormű. 

 * Szőnyi István: Este. 

 * Csontváry Kosztka Tivadar: Mária 

kútja. 

      * Pabló Picasso: Mária arcképe. 

 * Ferenczy Noémi: Noé bárkája - gobelin. 

 * Cifraszűr, bölcső, csengős népi játék. 

 * Hollókői ház. 

 * Füstös konyha. 

 * Matyó tisztaszoba. 

      *  Mai lakóház külső és belső képe     

* Árva vára. 

 * Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum. 

 * Schaár Erzsébet: Kirakat. 

 * Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép - 

ezüstvessző rajz, Hónapok - Berry herceg 

 hóráskönyvéből. 

 * Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt 

ló. 

 * Paul Cézanne: Csendélet. 

 * Ferenczy Károly: Festőnő. 

 * Fényes Adolf: Testvérek. 

* Bálint Endre: Vándorlegény útra kél. 

 * Ember alakú butella. 

 * Kerített ház - Pityerszer. 

 * Botpaládi ház. 

 * Faragott, festett, oromzatos ház - 

Hegyhátszentpéter. 

 * Hősök tere. 

* Vajdahunyad vára. 

 * Makovecz Imre: Sárospataki 

 

 

 

 

 * Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal. 
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A hiányzó 

művek 

zöme a 

könyvtár 

kézikönyv 

állományáb

an, 

képzőművés

zeti 

albumokban 

megtalálhat

ó. 

 

A 

technika 

tanítását 

segítő 

felszerelé

sek és taneszközök: 
 

 

Meglévő eszközök Még hiányzó eszközök 

 Építőkocka (fa). 

  Szövőkeret  

 

 Olló 

  Mintázó eszközök  

 Csiszolópapír. 

 

 

 

A testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 
 

 

Meglévő eszközök Még hiányzó eszközök 

 Gumilabda   

  Ugrókötél  

   Kislabda 

  Tornapad  

  Tornazsámolyok  

  Medicinlabda  

  Karika  

  Jelzőszalagok  

  Ugrószekrény  

  Dobbantó  

  Tornaszőnyeg  

  Bordásfal  

 

Meglévő eszközök  Még hiányzó eszközök 

.      

  

Művelődési Ház. 

 * Ligeti Miklós: Anonymus. 

 * Ferenczy Béni: Bem érem. 

 * Götz János: Szarvas. 

 * Cseh László Táncolók. 

 * Michelangelo: Ádám teremtése. 

 * Ferenczy Károly: Október. 

 * Fényes Adolf: Babfejtők. 

 * Koszta József: Tányértörölgetők. 

 * Glatz Oszkár: Birkózók 

  * Kapatisztitó, kunsági gyapjú  

         hímzés, hímes tojás, mézeskalács  

         báb. 

 * Aratókorsó, tálak, miskakancsó. 

 * Magyar koronázási jelvények. 

                                



 
 

178 

 

  Mászókötél 

  Mérőszalag 

  Síp 
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16. számú melléklet 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

KASKANTYÚI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

2007. 
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A kaskantyúi iskola alsó tagozatának óratervei a 2008/2009. tanévtől kifutó 

rendszerben a NAT 2004 alapján 
 

Évfolyam Kötelező órák 

száma 

Kt. 52. § (3) 

Választható 

órák száma Kt. 

52. § (7) * 

 

(10 %) 

Egyéni 

foglalkozások 

Kt. 52. § (11c) 

 

(9 %)
 

Évfolyamonkénti 

összes órakeret 

 heti évi heti évi heti évi heti évi 

1.  

20 

 

740 

 

2 

 

74 

 

1,8 

 

66,6 

 

23,8 

 

880,6 2. 

3.  

22,5 

 

832,5 

 

2,25 

 

83 

 

2 

 

74 

 

26,75 

 

989,75 4. 

Összes 42,5 1572,5 4,25 157 3,8 140,6 50,55 1870 

 

A kaskantyúi iskola alsó tagozatának óratervei 2008/2009-es tanévtől felmenő 

rendszerben a 2007-es kerettanterv alapján 
 

Évfolyam Kötelező órák 

száma 

Kt. 52. § (3) 

Választható 

órák száma Kt. 

52. § (7) * 

 

(10 %) 

Egyéni 

foglalkozások 

Kt. 52. § (11c) 

 

(10 %)
 

Évfolyamonkénti 

összes órakeret 

 heti évi heti évi heti évi heti évi 

1.  

20 

 

740 

 

2 

 

74 

 

2 

 

74 

 

24 

 

888 2. 

3.  

22,5 

 

832,5 

 

2,25 

 

83 

 

2,25 

 

83 

 

27 

 

999 4. 

Összes 42,5 1572,5 4,25 157 4,25 157 51 1887 
 

* Az órakeretet a maximális osztálylétszám 50 %-a alatti esetben 2-vel kell osztani. Ez mindig az adott 

tanév évfolyamainak létszámát ismerve történik majd. 

Az egyéni foglalkozásokra fordítható időkeret a későbbi években: 

     1-2. osztály      3-4. osztály             összes 

2008-2009. (10 %)   2,0   2,2   4,2  

2009-2010. (11 % )   2,2   2,5   4,7 

2010-2011. (12 % )   2,4   2,7   5,1    
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Összevont alsó tagozatos óraterv 1-2. osztály 

2008/2009. tanévtől kifutó rendszerben NAT 2004 alapján 

 

 

Tantárgy 

1. osztály 

1. félév 

2. osztály 

1. félév 

1. osztály 

2. félév 

2. osztály 

2. félév 

K KK Ö K KK Ö K KK Ö K KK Ö 

Magyar nyelv és 

irodalom 

 

4  

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

  

4 

 

4 

  

4 

Matematika 3  2 2  3 2  2 2  2 

Idegen nyelv             

Környezetismeret  1   1   1   1  

Ének-zene  1   1   1   1  

Rajz   1   1   2   2  

Technika   1   1   1   1  

Testnevelés   3   3   3   3  

Kötelező tanítási 

órák összesen 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

Idegen nyelv  1   1   1   1  

Testnevelés  2   2   2   2  

 

Egyéni foglalkozások 

Egyéni felzárk.  1   1   1   1  

 

A szabadon tervezhető órák felhasználásáról: 

A szabadon tervezhető órakeretet 1-2. osztályban a matematika tantárgy óraszámának emelésére 

használjuk fel. 

A mindennapos testmozgást tanóra keretében biztosítjuk
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Összevont alsó tagozatos óraterv 1-2. osztály 

2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben a 2007-es kerettanterv alapján 

 

 

Tantárgy 

1. osztály 

1. félév 

2. osztály 

1. félév 

1. osztály 

2. félév 

2. osztály 

2. félév 

K KK Ö K KK Ö K KK Ö K KK Ö 

Magyar nyelv és 

irodalom 

 

4  

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

  

4 

 

4 

  

4 

Matematika 3  2 2  3 2  3 3  2 

Idegen nyelv             

Környezetismeret  1   1   1   1  

Ének-zene  1   1   1   1  

Rajz   1   1   1   1  

Technika   1   1   1   1  

Testnevelés   3   3   3   3  

Kötelező tanítási 

órák összesen 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

Idegen nyelv  1   1   1   1  

Testnevelés  2   2   2   2  

 

Egyéni foglalkozások 

Egyéni felzárk.  1   1   1   1  

 

 

A szabadon tervezhető órák felhasználásáról: 

A szabadon tervezhető órakeretet 1-2. osztályban a matematika tantárgy óraszámának emelésére 

használjuk fel. 

A mindennapos testmozgást tanóra keretében biztosítjuk.
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Összevont alsó tagozatos óraterv 3-4. osztály 

2008/2009. tanévtől kifutó rendszerben NAT 2004 alapján 

 

 

Tantárgy 

3. osztály 

1. félév 

4. osztály 

1. félév 

3. osztály 

2. félév 

4. osztály 

2. félév  

K KK Ö K KK Ö K KK Ö K KK Ö 

Magyar nyelv és 

irodalom 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

3 

 

4 

  

4 

 

4 

  

3 

Matematika 2  2 2  1 2  2 2  1 

Informatika    1      1   

Idegen nyelv    2  1    2  1 

Környezetismeret 1  - 1  1 1  - 1  1 

Ének-zene  2   1   1   1  

Rajz   1   1   2   2  

Technika  1   1   1   1  

Testnevelés  3   3   3   3  

Kötelező tanítási 

órák összesen 

 

20 

 

22 

 

20 

 

23 

 

 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

Idegen nyelv 1  1    1  1    

Matematika      1      1 

Testnevelés  2   2   2   2  

 

Egyéni foglalkozások 

Egyéni felzárk.  1   1   1   1  

 

A vastag számok a letanítandó óraszámot jelölik. 

A mindennapos testnevelést tanórai keretben biztosítjuk.



 
 

184 

 

Összevont alsó tagozatos óraterv 3-4. osztály 

2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben a 2007-es kerettanterv alapján 

 

 

 

 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

Idegen nyelv 1  1    1  1    

Matematika      1      1 

Testnevelés  2   2   2   2  

 

Egyéni foglalkozások 

Egyéni felzárk.  1   1   1   1  

 

A vastag számok a letanítandó óraszámot jelölik. 

A mindennapos testnevelést tanórai keretben biztosítjuk. 

 

Tantárgy 

3. osztály 

1. félév 

4. osztály 

1. félév 

3. osztály 

2. félév 

4. osztály 

2. félév  

K KK Ö K KK Ö K KK Ö K KK Ö 

Magyar nyelv és 

irodalom 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

3 

 

4 

  

4 

 

4 

  

3 

Matematika 2  2 2  1 2  2 2  2 

Informatika 1   1   1   1   

Idegen nyelv    2  1    2  1 

Környezetismeret 1  - 1  1 1  - 1  1 

Ének-zene  1   1   1   1  

Rajz   1   1   1   1  

Technika  1   1   1   1  

Testnevelés  3   3   3   3  

Kötelező tanítási 

órák összesen 

 

20 

 

22 

 

20 

 

23 
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Ellátandó óratömeg 2007/2008-as tanév 

 

Osztály Kötelező órák Választható 

órák  

Egyéni 

felzárkóztatás 

Összes 

 

1-2. oszt. 

 

20 

 

740 

 

3 

 

111 

 

1 

 

37 
 

24 

 

888 

 

3-4. oszt. 

 

25 

 

925 

 

2 

 

74 

 

1 

 

37 
 

28 

 

1036 

 

Összesen: 

 

45 

 

1665 

 

5 

 

185 

 

2 

 

74 
 

52 

 

1924 

Napközi  22,5 832,5 

Fejlesztő fogl.  5 185 

Mindösszesen: 79,5 2941,5 

Az összes óraszám és az ellátandó óratömeg nem egyezik, mert a 3-4. osztályban nem 

azonosak a tantárgyak és azok óraszámai. 

 

 

Ellátandó óratömeg 2008/2009-es tanév 

 

Osztály Kötelező órák Választható 

órák  

Egyéni 

felzárkóztatás 

Összes 

 

1-2. oszt. 

 

20 

 

740 

 

3 

 

111 

 

1 

 

37 
 

24 

 

888 

 

3-4. oszt. 

 

25 

 

925 

 

2 

 

74 

 

1 

 

37 
 

28 

 

1036 

 

Összesen: 

 

45 

 

1665 

 

5 

 

185 

 

2 

 

74 
 

52 

 

1924 

Napközi  22,5 832,5 

Fejlesztő fogl.  2 74 

Mindösszesen: 76,5 2830,5 

Az összes óraszám és az ellátandó óratömeg nem egyezik, mert a 3-4. osztályban nem 

azonosak a tantárgyak és azok óraszámai. 

. 
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2. Iskolai tantervek a kerettanterv alapján 

 
TANTÁRGY ÉVFOLYA

M 

KIADÓ ÖSSZEÁLLÍTOTTA 

Magyar nyelv és irodalom 1-4. Apáczai Kiadó Agárdi Györgyné 

Matematika 1-4. Apáczai Kiadó Kutyifa Ferencné 

Rajz és vizuális kultúra 1-4. Apáczai Kiadó Kutyifa Ferencné 

Környezetismeret 1-4. Apáczai Kiadó Agárdi Györgyné 

Testnevelés és sport 1-4. Apáczai Kiadó Kutyifa Ferencné 

angol nyelv 1-3. Kerettanterv  

Technika és életvitel 1-4. Apáczai Kiadó Agárdi Györgyné 

Ének-zene 1-4. Apáczai Kiadó Kutyifa Ferencné 

Informatika 4. Apáczai Kiadó Katzenbach Zoltán 

 

3.  A kaskantyúi iskola sajátosságai: 

A)  Idegen nyelv oktatása 

Tagintézményünk első osztálytól vezette be az idegen nyelv oktatását. Az első – második 

osztályban heti 1 órában ismerkednek az idegen nyelvvel játékos formában a tanulók, 3. 

osztályban heti 2 órában tanulják az angol nyelvet. 

 

B) Napközi 
A szülői igények figyelembe vételével a tagiskola napközit működtet tanulói számára. 

 Tárgyi, személyi feltételek:  

  A napközis foglalkozások az 1-2. osztály termében történnek 

  Tanító végzettségű pedagógus irányítja a munkát. 

 

C) SNI tanulók ellátása 

  

A sajátos nevelési igényű tanulók gyűjtőfogalomból kikerülnek 2008-tól azok a súlyos 

tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarok, amelyek hátterében részképesség-zavarok, 

iskolai teljesítmények fejlődési zavara, hiperaktivitás, és/vagy figyelemzavar, vagy a 

felsoroltak halmozott előfordulása áll fenn. Addig az iskola folytatja ezen tanulók segítését 

foglalkozások szervezésével. 

 

A tanulók e csoportjától kellő segítség és kompenzatorikus eszközök igénybe vétele mellett 

elvárható NAT, a kerettanterv, helyi tanterv követelményeinek minimum, vagy annál 

magasabb szinten történő elsajátítása. 

 

A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni 

szükséges a méltányos számonkérési, értékelési, esetleg az intenzív terápia idejére szóló 

átmeneti felmentési lehetőségeket. 

 

Fejlesztő foglalkozások 

 

A fejlesztő pedagógiai foglalkozások feltétele a minél korábban (esetleg már óvodás korban) 

felfedezett diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség prevenciójának terápiája. 

A fejlesztés formája: egyéni és kiscsoportos formában, délutáni fejlesztő foglalkozások 

keretében, a szakértői bizottság előírásainak megfelelően. 
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Intézményünkben a fejlesztő foglalkozások gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakot végzett szakos tanár vezetésével folyhatnak. 

 

Résztvevők köre: 

 
A tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével 

rendelkező fogyatékosok: 

- diszlexia 

- diszgráfia 

- diszkalkulia 

- általános tanulási zavar 

- beszédészlelés, megértés zavara 

- figyelemzavar diagnózissal.  

A részképesség gyengeség/zavar miatt társaiktól elmaradó, a követelményeiket értelmi 

képességeikhez mérten gyengén teljesítő tanulók. 

 

A foglalkozás célja: 

 Szűrővizsgálatok után szakvizsgálatra irányítás (hallás, látás, gégészeti vizsgálat, 

szakértői bizottság, pszichológus, pszichiáter) 

 Részképességek kialakítása, korrekciója 

 A tanulás alapképességek fejlesztése 

 A tantárgyi struktúrákba történő visszacsatolás 

 

Feladatok: 

A foglalkozások feladatait meghatározzák a fogyatékosságok tünet együttesei, illetve azok az 

okok, amelyekre mindezek visszavezethetők. 

 

A tünet együttesek: 

 

Diszlexia esetén: 

 általános beszédgyengeség, 

 beszédhiba maradványtünet, 

 differenciáltan aktív szókincs, 

 gyenge verbális emlékezet, 

 új szavak megmásítása, torzítása, 

 bizonytalan hang-betű kapcsolat, 

 makacs betűtévesztések, hibás kombinációk, 

 lassú olvasási tempó, helytelen technika, 

 gyenge szövegértés, 

 nyomtatott és írott szöveg differenciálása. 

 

Diszgráfia esetén: 

 írómozgás rossz kivitelezése: helytelen ceruzafogás, görcsösség, 

 egyetlen, írásritmus, töredezett lendület, 

 az optimális mozgássor gátolt kivitelezése, 

 tájékozódási nehézség: vonalrendszer, irányok, 

 betűnagyság és dőlésszög következetlen váltakozása, 

 szabálytalan betűformák, torzult betűkötések, 
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 fölösleges betűelemek, 

 betű, szótag, szókihagyások, 

 általános helyesírási gyengeség. 

 

Diszkalkulia esetén: 

 az érzékelés-észlelés folyamata zavart, 

 a szimbólumok felismerése, tartalmi azonosítása nehezített, 

 a fogalmak kialakulása akadályozott, 

 a fogalmakkal végzett gondolkodás műveletek sérültek: 

összehasonlítás, 

viszonyítás, 

analógia, 

analízis, 

szintézis, 

csoportosítás, 

soralkotás, 

szabályfelismerés alkalmazása stb. 

 gátolt téri, síkbeli, időbeli érzékelés, 

 figyelemzavar, 

 emlékezetgyengeség, 

 matematikai érdeklődés hiánya, 

 kialakulatlan a mechanikus számlálás, a mennyiségállandóság, 

 a matematikai nyelvi fogalmak ismertének hiánya, 

 a relációk verbális kifejezésének zavara. 

 

Okok: 

 

A mozgásfejlődés egyes fázisainak elmaradásából adódóan: 

 nagymozgás ügyetlensége, összerendezetlensége, 

 egyensúlyzavar, 

 kinesztetikus érzékelés, 

 finommotorika koordinációs zavara (beszéd- és grafomotorika), 

 gyenge szem- kéz koordináció, 

 kialakulatlan, vagy keresztezett dominancia, 

 iránytévesztés, 

 percepció fejlődési zavarai. 

 

Vizuális téren: 

 alak, forma, méret, szín, 

 alakállandóság, 

 alak, háttér, 

 téri irányok, 

 rész-egész (Gestalt-látás), 

 elemzőkészség, 

 emlékezet. 

 

Auditív téren: 

 hangdifferenciálás, hangzókiemelés, 
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 tagolás, 

 hangok sorrendisége, 

 akusztikus emlékezet. 

 

Beszédfejlődési elmaradás: 

 megkésett beszédfejlődés, 

 beszédhiba, 

 beszédritmus (hadarás, dadogás, légzés), 

 gyenge ritmusérzék, 

 beszédészlelés, megértés. 

 

Motiválatlanság, negatív nevelési előzmények: 

 túlkényeztetés, 

 túlkövetelés, 

 elhanyagolás, 

 következetlen nevelés, 

 

A tünet együttesek, illetve ezek okai egyénenként eltérőek, így a fejlesztés feladatit ezek 

pontos ismeretében, egyénileg és aktuálisan lehet meghatározni, amit a szakvélemény 

javaslata alapján a fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus az egyéni fejlesztési tervben határoz 

meg. 

 

Tevékenységrendszerek az egyéni fejlesztés érdekében 

 

Mozgásfejlesztés: 

Az alapmozgások aktiválása eltérő helyzetekben, játékos formában. 

A mozgás-kivitelezés pontosabbá tételének elősegítése, a figyelemkoncentráció, az 

irányfelismerés, a testséma ismeret, a mozgás emlékezet, és a kinesztetikus érzékelés 

erősítését szolgáló feladatsorok végeztetése. 

 

Finommozgások fejlesztése: 

A beszédmotorika fejlesztése logopédiai feladat. 

Nyelv, ajak és légző gyakorlatokkal az artikulációs bázis kialakítása, megerősítése. 

Az írómozgás hibáinak korrigálása, javítása érdekében a kéz izületeinek rugalmasságát 

elősegítő, az izomtónus érzékelését, szabályozását lehetővé tevő direkt és indirekt feladatok 

végzése, a téri tájékozódás és mozgásemlékezet, a kinesztetikus percepció és a szerialitás 

egyidejű fejlesztésével. 

 

Testséma fejlesztés - téri és időbeli tájékozódás: 

A torzult „én-kép” megváltoztatására a mozgásfejlesztésben adott feladatokon kívül direkt, 

kinesztetikus és verbális megerősítéssel tudatosítjuk a testsémát, lehetővé téve a saját 

személyiség megismerését, elfogadását. 

A testséma pontos megismerésével egyidejűleg a lateralitás kialakítása, megerősítése is 

történik. 

A test teljes érzékelése, a szimmetria ismerete alapján gyakorolhatók a téri viszonyok a saját 

testhez képest. 
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Ezek biztos ismerte után fejleszthetők a környezet téri viszonyainak ismeretei verbális 

megerősítéssel (névutók, ragok használata). A síkbeli tájékozódás kialakítása konkrét 

feladatokkal folytatódik (feladatlapok: irányok meghatározása). 

A saját test megismerésével érzékeli a benne végbemenő biológiai folyamatok ritmusát, 

időbeli folyamatosságát. Egyúttal megtanulja a fejlődés fokait, az idő múlásával bekövetkező 

változásokat, periodicitásokat. Ez képezi az időbeli tájékozódás alapjait.  

 

Percepció fejlesztése: 

Ép, illetve korrigált érzékszervek funkcióinak felhasználásával erősítjük az érzékelési 

apparátust. 

A perceptuális területi fejlesztéseinek stádiumai külön-külön eltérőek, de elengedhetetlen a 

minél előbbi, a fejlődési lehetőségeket kihasználó intermodális összekapcsolásai. 

 

Vizuális észlelés: 

 differenciálás: alak, forma azonosságainak és különbözőségeinek észlelése, 

 tagolás: alak, háttér elkülönítés, 

 Gestalt-látás fejlesztése, 

 szem-kéz együttmozgás. 

 

Auditív észlelés: 

 a megkülönböztető képességet fejlesztő gyakorlatsorok akusztikus téren, 

 hang: zöngés-zöngétlen rövid-hosszú, 

 ritmus, 

 tagolás, kihallás. 

 

Kinesztetikus észlelés: 

 kinesztetikus észlelés nagyfomáinak tudatosítása, verbális megfogalmazása, 

 a tapintás alapján érzékelhető tulajdonságok megállapítása (érdesség, súly, puhaság). 

 

Mozgás észlelés: 

 saját mozgás tudatosulása indirekt helyzetben, direktutasítások végrehajtása. 

 

Emlékezet: 

 vizuális téren 

            tárgyakkal, képekkel, betűkkel, vagy számokkal, szavakkal, szöveggel, 

mozgással, 

 auditív téren: 

         hang, szó, gondolati egység visszaadása azonnal, illetve hosszabb idő 

múlva. 

 

Beszédkészség: 

 tiszta artikuláció kialakítása, 
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 fogalmi szint kialakítása, megerősítése, 

 téri, időbeli és egyéb relációk figyelembe vételével a mondatrészek helyes 

használatának kialakítása, 

 a beszédészlelés, beszédmegértés speciális terápiájának alkalmazása, differenciálás, 

tagolás, emlékezet, fogalomalkotás, szinonima, ellentét, 

 gondolatközlés, 

 kommunikációs készség fejlesztése (drámapedagógia). 

 

Órakeret 

A Szakértői Bizottság által javasolt heti óraszám. 

 

Követelmények 

A vizsgálatok által regisztrált helyzethez viszonyított fejlődés beépülése asz osztályoknak 

megfelelő követelményekbe. 

 

Értékelés 

Az értékelés motiváló és demonstratív, mely az egyén teljesítményét a tanuló egyéni 

képességeihez viszonyítja, az osztálytanítókkal egyeztetve. 

 

Iskolánkban biztosítjuk a nyugodt körülményeket a fejlesztő foglalkozások megtartásához, 

melyre egyik tantermünket tesszük alkalmassá. 

 

Taneszközök, felszerelések 

 tanulói egyéni eszközök 

 Játékház-tankönyvcsalád 

 Mondd ki 1-3. kötet 

 Én is tudok olvasni 

 Én is tudok beszélni 

- Csabai Katalin: Lexi 

- Gyermekvers és mondóka gyűjtemény 

- Egyénre szabott feladatlapok 

Meixner Ildikó programját, tantervét használjuk. 

 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges,  a nevelő-oktató munkát segítő eszközök 

és felszerelések jegyzéke 

1. Az iskolai nevelő – oktató munkát segítő szemléltetést és a tanulók tevékenykedtetését az 

osztálytermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják: 

 Írásvetítők  

 Fali vetítővászon  

 Televízió  

 Videó lejátszó  

 CD-s magnetofon  

 DVD lejátszó  
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 Hi-fi torony  

 

 

2. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Képek, betűkártyák szótagkártyák 

 Hívóképek 

 Nyomtatott ABC (falikép) 

 Kis nagybetűs nyomtatott ABC (falikép) 

 Betűsín 

 Írott kis és nagy ABC 

 Saját készítésű bábok 

 Nemzeti jelképek (címer) 

 Falitáblák: 

- Az igenév 

- Magánhangzókat jelölő betűk 

- A j hang jelölése 

- Ly-s szócsalád 

- Szótagolás, elválasztás 

- Szófajok 

- Mondatfajták 

- A szó alkotórészei 

- Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak 

- Honfoglalás és letelepedés 

- Magyarország a Hunyadiak és Jagellók korában 

 Kommunikációs képsorozat 

 Mesefilmek videokazettán  

 Az én ábécém – interaktív olvasókönyv 

 Hanganyag (hangkazetta, CD) 

Petőfi összes költeménye  

Ady összes művei 

Verstár

 

3.   Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Űrmértékek (cl, dl, l) 

 Táblai vonalzók 

 Táblai körző 

 Kéttányéros mérleg és 

súlysorozat 

 Színes rudak 

 0 – 10 szorzó és bennfoglaló 

tábla 

 Mértékegységek: hosszúság, 

tömeg, űrtartalom, idő 

 Számegyenes 

 Kocka, téglatest 

 Szétszedhető dm
3
  

 Műanyag henger 

 Műanyag kúp 

 Műanyag gúla 

 Műanyag hatszög alapú hasáb 

 Színes rúd készlet (tanulói) 

 Lyukacsos tábla (tanulói) 

 Logikai készlet (tanulói) 

 Egyenes henger és gömb falitábla 

 A kör falitábla 

 Területszámítás falitábla 

 Testek 

 Geometria építőkészlet 

 Szögmérő 

 Súlykészlet 
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4. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Az idő (oktatótábla) 

 Magyarország domborzati 

térképe 

 Magyarország közigazgatási 

térképe a megyecímerekkel 

 Európa domborzata térkép 

 Szobai hőmérő 

 Borszeszégő 

 Domborított földgömb 

 Videokazetták: 

Életközösségek I. 

Életközösségek II. 

Életközösségek III. 

Életközösségek IV.  

 Közlekedés szabályai 

(videofilm) 

 Homokasztal 

 Ásványok 

 Mágneses rúd  

 Karos mérleg súlysorozattal 

 Hőmérő 

 Tanuló, tanári földgömbök 

 Felszíni formák demonstr. 

modell 

 A víz körforgása modell 

 A Föld domborzata térkép 

 Béka szervei 

 Emberi fog 

 Emberi torzó fejjel 

 Emlős belső szervei 

 Fóliakészlet 

 Állati csontvázak 

 Gomba 

 Kagyló üvegben 

 Kecskebéka fejlődése 

 Kitömött ürge 

 Kőzetgyűjtemény 

 Macska csontváz 

 Madár belső szervei 

 Rovarok fejlődése 

 Mikroszkóp 

 Emberi vérkeringés falitábla 

 Fizika alapjai készl. elektromos, 

mágnesség, hőtan, optikai 

 Földrajzi oktatótábla garn. 

 Szerkezeti földgömb 

 Az elemek körforgása a 

természetben 

 Mérleg 

 Applikációs kép – háziállatok, 

vadállatok, rovarok, hüllők 

 

 

 

 

5. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob 

 Metronóm 

 Zeneszerzők arcképcsarnoka 

 Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n: 

Első daloskönyvem 

Második daloskönyvem 

Harmadik daloskönyvem 

Negyedik daloskönyvem 

Magyar népzenei anyag 

Gyermekdalok 

Himnusz 

Szózat 

Magyar és rokon népek dalai 

Cselekményes zenék –női kar, férfikar, vegyeskar 

Iskolai ünnepek dala 

Történelmi magyar indulók 

Európai népdalok 
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Egyházi énekek 

Jeles napok, ünnepkörök dalai 

Kórusművek, műzenei szemelvények 

 

6. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Rajz és műalkotások elemzése

 

7. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök

 Építőkocka 

 Ásó 

 Horoló 

 Gereblye 

 Seprű 

 Locsolókanna 

 Lapát, lombseprű 

 

 

 

8. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 

 Síp  

 Gumilabda  

 Ugrókötél  

 Kislabda  

 Tornapad  

 Ugrózsámoly  

 Medicinlabda  

 Ugrószekrény  

 Dobbantó  

 Tornaszőnyeg  

 Bordásfal  

 Mérőszalag 

 Magasugró mérce  

 Magasugró léc  

 Súlygolyó 3 kg - 4 kg  

 Tornaszekrény  

 Gyűrűpár  

 Dobbantó  

 Medicinlabdák  

 Ugráló kötél  

 Kéz és lábsúly 

 Mászókötél  

 Kézilabda  

 Futball-labda  

 Kondicionáló eszközök 

 10 db mez 

 12 jelölőmez 

 10 pár sportzokni 

 Bokszkesztyű  

 Gumikötél  

 Kapuháló  

 Mászórúd  

 Mérőrúd  

 Röplabda 

 Röplabda háló tartóval 

 Súlyemelő tárcsa  

 Tesztasztal  

 Tornakarika  

 Kosárlabda háló  

 Asztalitenisz ütő  

 Asztalitenisz háló + vas  

 Tollaslabda állvány  

 Labdarúgó kapu  mini  

 Labdarúgó kapuháló mini  

 Lengőteke  

 Váltóbot műanyag – fa  

 Tesztdoboz  

 Függeszkedő  

 Húzókötél  

 Stopper  

 Labdatartó háló  

 Testhenger család  

 Gumiszalag  

 Érdes labda  

 Ugráló labda  

 Kapus kesztyű  

 Tenisz állvány  

 Teniszütő  

 Tappancsok játékhoz  

 Teniszháló (3 pár) 

 Gólyaláb (2 pár) 

 Kosárlabda palánk   

 Kosárlabda gyűrű  

 Pingpongasztal 
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9. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

 

 Informatikai táblák  

 Számítógép antivírus program 

 Számítógépek 

 Projektor 

 Vetítővászon 

 Programok 

 

11. A napközi munkáját segítő eszközök 

 Terepasztal 

 Videofilmek, DVD film
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17. számú melléklet 

 

  

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

2007. 
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Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható 

foglalkozások, azok óraszámai, az előírt tananyag és követelmények 
 

Alsó tagozat óraterve 2008-2009. tanévtől kimenő rendszerben 

 

Tantárgy/évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

kötelező választható kötelező választható kötelező választható kötelező választható 

Magyar nyelv és irodalom 8 0,5 8 0,5 7 1 7 1 

Élő idegen nyelv - - - - - - 3 - 

Matematika 4,5 0,5 4,5 0,5 4 1 3 1 

Szám. tech., könyvtári inf. - - - - 1 - 1 - 

Környezetismeret 1 - 1 - 1,5 - 2 - 

Ének-zene 1 - 1 - 1,5 - 1,5 - 

Rajz és vizuális kultúra 1 - 1 - 1 - 1 - 

Technika és életvitel  1 -. 1 - 1 - 1 - 

Testnevelés és sport 3,5 1 3,5 1 3 - 3 - 

Összesen 20 2 20 2 20 2 22,5 2 

 

 

Felső tagozat óraterve a 2008-2009.tanévtől kimenő rendszerben (általános osztály) 

 

Műveltségterület Tantárgy 

 

5. évfolyam 

 

6. évfolyam 

 

 

7. évfolyam 

 

 

8. évfolyam 

köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és irodalom 4,5 0,5 4,5 0,5 3,5 
0,5 

3,5 0,5 

Élő idegen nyelv Élő idegen nyelv 3 - 3 - 3 - 3 - 

Matematika Matematika 3,5 1,5 3 1 3 1 3 1 

Ember és 

társadalom 

Történelem és államp. .ism. 1,5 0,5 1,5 0,5 2 - 2 - 

Hon- és népismeret - - 0,5 -  - - - 

Ember és társad. ism., etika - - - - 1 - - - 

Ember a 

természetben 

Természetismeret 2  1,5  - - - - 

Egészségtan   0,5     ** 

Biológia és egészségtan - -  - 1,5 0,5 1,5 0,5 

Fizika - - - - 1,5 0,5 1,5 - 

Kémia - - - - 1,5 - 1,5 - 

Földünk és 

környezetünk 

Földrajz 1 - 1 - 1,5 - 1,5 - 

Művészetek 

Ének-zene 1 - 1 - 1 - 1 - 

Rajz és vizuális kultúra 1,5 - 1,5 - 1 - 1 - 

Dráma és tánc 0,5 - - - - - - - 

Mozgókép kult. és médiaism. - - - - - - 1 - 

Informatika 
Számítástechnika 0,5 - 1 - 1 - 1 - 

Könyvtári informatika * - * - * - * - 

Életvitel és 

gyakorlati ism. 

Technika 1 - 1 - 1 - 1 - 

Pályaorientáció - - - - - - - - 

Testnevelés és sport Testnevelés 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 

 Osztályfőnöki  1  1 - 1 - 1 
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  22,5 3,5 22,5 3 25 3,5 25 3 

Összesen:  26 25,5 28,5 28 

 

 

Megjegyzés: 

* A Könyvtári Informatika 0,5 órája beintegrálva a Magyar Nyelv és Irodalom tantárgyba. 

** A nyolcadik évfolyamos Egészségtan 0,5 órája beintegrálva a Biológia tantárgyba. 

 

A tánc beintegrálva a testnevelés tárgyba. 

 

 

Német nemzetiségi nyelvoktatás óraterve a 2008-2009. tanévtől 1. 

és 5. osztálytól kimenő rendszerben 

 
Alsó tagozat 

 

Tantárgy/évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

kötelező választható kötelező választható kötelező választható kötelező választható 

Magyar nyelv és irodalom 6,5 1 6,5 1 6 1 7 1 

Nemzetiségi nyelv és 

irodalom 
5 - 5 - 5 - 5 - 

Matematika 3,5 1 3,5 1 3 1 3 1 

Szám. tech., könyvtári inf. - - - - 1 - 1 - 

Környezetismeret 1 - 1 - 1 - 2 - 

Ének-zene 1 - 1 - 1 - 1,5 - 

Rajz és vizuális kultúra 1 - 1 - 1 - 1 - 

Technika és életvitel  1 -. 1 - 1 - 1 - 

Testnevelés és sport 3 - 3 - 3 - 3 - 

Összesen 22 2 22 2 22 2 24,5 2 
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Felső tagozat 

 

Műveltségterület Tantárgy 

 

5. évfolyam 

 

6. évfolyam 

 

 

7. évfolyam 

 

 

8. évfolyam 

köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és irodalom 4,5 0,5 4,5 0,5 3,5 
0,5 

3,5 0,5 

Élő idegen nyelv Élő idegen nyelv 5 - 5 - 5 - 5 - 

Matematika Matematika 3,5 1,5 3 1 3 1 3 1 

Ember és társadalom 

Történelem és államp. .ism. 1,5 0,5 1,5 0,5 2 - 2 - 

Hon- és népismeret - - 0,5 -  - - - 

Ember és társad. ism., etika - - - - 1 - - - 

Ember a természetben 

Természetismeret 2  1,5  - - - - 

Egészségtan   0,5     ** 

Biológia és egészségtan - -  - 1,5 0,5 1,5 0,5 

Fizika - - - - 1,5 0,5 1,5 - 

Kémia - - - - 1,5 - 1,5 - 

Földünk és 

környezetünk 

Földrajz 1 - 1 - 1,5 - 1,5 - 

Művészetek 

Ének-zene 1 - 1 - 1 - 1 - 

Rajz és vizuális kultúra 1,5 - 1,5 - 1 - 1 - 

Dráma és tánc 0,5 - - - - - - - 

Mozgóképkult. és médiaism. - - - - - - 1 - 

Informatika 
Számítástechnika 0,5 - 1 - 1 - 1 - 

Könyvtári informatika * - * - * - * - 

Életvitel és gyakorlati 

ism. 

Technika 1 - 1 - 1 - 1 - 

Pályaorientáció - - - - - - - - 

Testnevelés és sport Testnevelés 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 

 Osztályfőnöki  1  1- - 1 - 1 

  24,5 3,5 24,5 3 27 3,5 27 3 

Összesen:  28 27,5 30,5 30 
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Angol tagozatos osztály óraterve a 2008-2009. tanévtől 5. 
osztálytól kimenő rendszerben 

 

 

Műveltségterület Tantárgy 

 

5. évfolyam 

 

6. évfolyam 

 

 

7. évfolyam 

 

 

8. évfolyam 

köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és irodalom 4,5 0,5 4,5 0,5 3,5 
0,5 

3,5 0,5 

Élő idegen nyelv Élő idegen nyelv 3 1 3 1,5 3 2 3 2 

Matematika Matematika 3,5 1,5 3 1 3 1 3 1 

Ember és társadalom 

Történelem és államp. .ism. 1,5 0,5 1,5 0,5 2 - 2 - 

Hon- és népismeret - - 0,5 -  - - - 

Ember és társad. ism., etika - - - - 1 - - - 

Ember a természetben 

Természetismeret 2  1,5  - - - - 

Egészségtan   0,5     ** 

Biológia és egészségtan - -  - 1,5 0,5 1,5 0,5 

Fizika - - - - 1,5 0,5 1,5 - 

Kémia - - - - 1,5 - 1,5 - 

Földünk és 

környezetünk 

Földrajz 1 - 1 - 1,5 - 1,5 - 

Művészetek 

Ének-zene 1 - 1 - 1 - 1 - 

Rajz és vizuális kultúra 1,5 - 1,5 - 1 - 1 - 

Dráma és tánc 0,5 - - - - - - - 

Mozgóképkult. és médiaism. - - - - - - 1 - 

Informatika 
Számítástechnika 0,5 - 1 - 1 - 1 - 

Könyvtári informatika * - * - * - * - 

Életvitel és gyakorlati 

ism. 

Technika 1 - 1 - 1 - 1 - 

Pályaorientáció - - - - - - - - 

Testnevelés és sport Testnevelés 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 

 Osztályfőnöki  1  1- - 1 - 1 

  22,5 4,5 22,5 4,5 25 5,5 25 5 

Összesen:  27 27 30,5 30 

 

 

Megjegyzés: 

* A Könyvtári Informatika 0,5 órája beintegrálva a Magyar Nyelv és Irodalom tantárgyba. 

** A nyolcadik évfolyamos Egészségtan 0,5 órája beintegrálva a Biológia tantárgyba. 

 

A tánc beintegrálva a testnevelés tárgyba. 
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Alsó tagozatos óraterv a 2007-es NAT alapján a 2008-2009. tanévtől felmenő rendszerben  

Műveltség 

terület 
% tantárgy 

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály  

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 
 

magyar nyelv és 

irodalom 

32-

42 

magyar nyelv és 

irodalom 
8 296 8 296 8 296 7 259  

élő idegen nyelv 2-6 élő idegen nyelv - - - - - - 3 111  

matematika 
17-

23 
matematika 4 148 4 148 4 148 3+0,5 129,5  

ember és 

társadalom 
4-8 

környezetismeret 1 37 1 37 1 37 2 74  
ember a 

természetben 
4-8 

művészetek 
10-

18 

ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37  

rajz 1 37 1 37 1 37 1 37  

informatika 2-5 informatika     1 37 1 37  

életvitel és 

gyakorlati 

ismeretek 

4-8 technika 1 37 1 37 1 37 1 37  

testnevelés és 

sport 

15-

20 
testnevelés 3+1 148 3+1 148 3 111 3 111  

  
szabadon 

választható* 
2  2  2  2   

Összesen:   22  22  22  24,5   

Megj: * 1. és 2. évfolyamon a szabadon választható keretből  1ó tehetséggondozás vagy felzárkóztatás, 0,5 matematika,  0,5 testnevelés 

          3. és 4. évfolyamon a szabadon választható keretből 1ó testnevelés, 1ó matematika 

Az emelt szintű angol nyelvoktatás 3. évfolyamon: a választható órakeretből 3 óra, 4. évfolyamon: a választható órakeretből 1 óra
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Felső tagozatos óraterv a 2007-es NAT alapján a 2008-2009. tanévtől felmenő 

rendszerben 

Általános osztály 

 

Műveltségterület Tantárgy 

 

5. évfolyam 

 

6. évfolyam 

 

 

7. évfolyam 

 

 

8. évfolyam 

köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 4 1 4 1 3,5 0,5 3,5 1 

Élő idegen nyelv Élő idegen nyelv 3 - 3 - 3 - 3 - 

Matematika Matematika 4 1 3 1 3 1 3,5 1 

Ember és társadalom 

Történelem és államp. .ism. 1,5  1,5  2 - 2 - 

Hon- és népismeret 0,5* - 0,5* -  - - - 

Ember és társad. ism., etika - - - - 1 - - - 

Ember a természetben 

Természetismeret 2 - 1,5  - - - - 

Egészségtan   0,5     0,5** 

Biológia  - -  - 1,5 0,5 1,5  

Fizika - - - - 1,5 0,5 1,5 - 

Kémia - - - - 1,5 - 1,5 - 

Földünk és környezetünk Földrajz - - 1 - 1,5 - 1,5 - 

Művészetek 

Ének-zene 1 - 1 - 1 - 1 - 

Rajz és vizuális kultúra 1 0,5 1 0,5 1 - 0,5 0,5 

Dráma és tánc 0,5 - 0,5 - - - - - 

Mozgóképkult. és médiaism. - - - - - - 1 - 

Informatika 
Számítástechnika 0,5 0,5 1 - 1 - 1 - 

Könyvtári informatika - - - - - - - - 

Életvitel és gyakorlati ism. 
Technika 1 - 1 - 1 0,5 1 - 

Pályaorientáció - - - - - - - - 

Testnevelés és sport Testnevelés 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 

 Osztályfőnöki 1 - 0,5 0,5 - 1 - 1 

  22,5 3 22,5 3 25 4 25 4 

Összesen:  25,5 25,5 29 29 

 

 

* A hon és népismeret beintegrálva a történelem tantárgyba. 

** A nyolcadikos egészségtan beintegrálva a biológia tantárgyba. 
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Német Nemzetiségi osztály 
 

Műveltségterület Tantárgy 

 

5. évfolyam 

 

6. évfolyam 

 

 

7. évfolyam 

 

 

8. évfolyam 

köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 4 1 4 1 3,5 0,5 3,5 1 

Élő idegen nyelv Élő idegen nyelv 5 - 5 - 5 - 5 - 

Matematika Matematika 4 1 3 1 3 1 3,5 1 

Ember és társadalom 

Történelem és államp. .ism. 1,5  1,5  2 - 2 - 

Hon- és népismeret 0,5* - 0,5* -  - - - 

Ember és társad. ism., etika - - - - 1 - - - 

Ember a természetben 

Természetismeret 2 - 1,5  - - - - 

Egészségtan   0,5     0,5** 

Biológia  - -  - 1,5 0,5 1,5  

Fizika - - - - 1,5 0,5 1,5 - 

Kémia - - - - 1,5 - 1,5 - 

Földünk és környezetünk Földrajz - - 1 - 1,5 - 1,5 - 

Művészetek 

Ének-zene 1 - 1 - 1 - 1 - 

Rajz és vizuális kultúra 1 0,5 1 0,5 1 - 0,5 0,5 

Dráma és tánc 0,5 - 0,5 - - - - - 

Mozgóképkult. és médiaism. - - - - - - 1 - 

Informatika 
Számítástechnika 0,5 0,5 1 - 1 - 1 - 

Könyvtári informatika - - - - - - - - 

Életvitel és gyakorlati ism. 
Technika 1 - 1 - 1 0,5 1  

Pályaorientáció - - - - - - - - 

Testnevelés és sport Testnevelés 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 

 Osztályfőnöki 1 - 0,5 0,5 - 1 - 1 

  24,5 3 24,5 3 27 4 27 4 

Összesen:  27,5 27,5 31 31 

 

 

* A hon és népismeret beintegrálva a történelem tantárgyba. 

** A nyolcadikos egészségtan beintegrálva a biológia tantárgyba. 
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Angol tagozatos osztály 

 

Műveltségterület Tantárgy 

 

5. évfolyam 

 

6. évfolyam 

 

 

7. évfolyam 

 

 

8. évfolyam 

köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 4 1 4 1 3,5 0,5 3,5 1 

Élő idegen nyelv Élő idegen nyelv 3 1 3 1,5 3 2 3 2 

Matematika Matematika 4 1 3 1 3 1 3,5 1 

Ember és társadalom 

Történelem és államp. .ism. 1,5  1,5  2 - 2 - 

Hon- és népismeret 0,5* - 0,5* -  - - - 

Ember és társad. ism., etika - - - - 1 - - - 

Ember a természetben 

Természetismeret 2 - 1,5  - - - - 

Egészségtan   0,5     0,5** 

Biológia  - -  - 1,5 0,5 1,5  

Fizika - - - - 1,5 0,5 1,5 - 

Kémia - - - - 1,5 - 1,5 - 

Földünk és környezetünk Földrajz - - 1 - 1,5 - 1,5 - 

Művészetek 

Ének-zene 1 - 1 - 1 - 1 - 

Rajz és vizuális kultúra 1 0,5 1 0,5 1 - 0,5 0,5 

Dráma és tánc 0,5 - 0,5 - - - - - 

Mozgóképkult. és médiaism. - - - - - - 1 - 

Informatika 
Számítástechnika 0,5 0,5 1 - 1 - 1 - 

Könyvtári informatika - - - - - - - - 

Életvitel és gyakorlati ism. 
Technika 1 - 1 - 1 0,5 1 - 

Pályaorientáció - - - - - - - - 

Testnevelés és sport Testnevelés 2,5 - 2,5 - 2,5 - 2,5 - 

 Osztályfőnöki 1 - 0,5 0,5 - 1 - 1 

  22,5 4 22,5 4,5 25 6 25 6 

Összesen:  26,5 27 31 31 

 

 

* A hon és népismeret beintegrálva a történelem tantárgyba. 

** A nyolcadikos egészségtan beintegrálva a biológia tantárgyba. 

 

 

A Közoktatási Törvény 52.§ (7) alapján választható órák: 

5. osztályban  

- matematika 1 óra 

- magyar 1 óra 

- informatika 0,5 óra 

 

A Közoktatási Törvény 52.§ (11) c, alapján a kötelező órák 6 %-át (2004. szeptember 1-jétől 

évenként növekszik 1-1 %-kal) a következőkre fordítjuk: 

- egyéni fejlesztés 

- felzárkóztatás 
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- tehetséggondozás 

- csoportbontás 

- sportkör 

- szakkörök  

- szabadidős tevékenységek 

 
Nem szakrendszerű oktatás 
 

A nem szakrendszerű oktatás keretében a törvény által előírt hét órát a keceli 

tagintézményben az 5-6. évfolyamon a következők szerint tervezzük.  

 

Heti 1 óra magyar 

Heti 1 óra matematika 

Heti 1 óra idegen nyelv 

Heti 0,5 óra rajz, 

Heti 0,5 óra technika,  

Heti 0,5 óra ének,  

Heti 0,5 óra testnevelés,  

Heti 0,5 óra tánc és dráma 

Heti 0,5 óra természetismeret 

Heti 0,5 óra történelem 

Heti 0,5 óra számítástechnika 

 

 

Mindennapos testmozgás biztosítása 
 

A mindennapos testnevelésre a Pedagógiai Program Helyi tantervének óraterve szerint van 

lehetőség. Továbbá a délutáni szabadidős foglalkozásokon. (kézilabda, foci, szivacslabda) 

 
Helyi tanterv 
 

Iskolánk az Apáczai Kiadó által kiadott helyi tantervet használja. 

 
A keceli tagiskola specialitásai: 

 

I. Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás 
 

A tanulók egyes sajátos csoportjaira megfogalmazott kiemelt célok és azok sikerkritériumai: 

 

A gyerekek kedvet érezzenek a német nyelv tanulása iránt. Adekvát kép a németek 

életmódjáról, szokásairól, kultúrájáról. (min. 1700 aktív szókészlet 8.osztály végére) 

Tudjanak nyelvi környezetben beszélni, és ösztönözve legyen, hogy iskolán kívül is tanuljon. 

Első évfolyam végén, ha bármilyen tantárgyból gyengén teljesít, a készség tantárgyakon 

kívül, ne maradjon tagozaton. Második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik évfolyamok 

végén csak azok a tanulók maradhatnak a nemzetiségi németet tanulócsoportban, akiknek a 

készségtárgyak kivételével nincs kettes, vagy annál gyengébb érdemjegyük. A nemzetiségi 

németet tanuló osztályok „A” haladó és „B” felzárkózó csoportok tanulói számára kötelező a 
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helyi alapvizsga, nyolcaik évfolyam végén. Az „A” haladó és „B” felzárkózó csoportok 

kialakítása az ötödik évfolyam félévétől történjen. Az „A” haladó csoportok negyedik, ötödik, 

és hatodik évfolyam végén (a készségtárgyak kivételével) nem lehet hármas, vagy attól 

rosszabb érdemjegyük. Ha ez előfordul, kikerülnek az „A” haladó csoportból, a „B” 

felzárkóztató csoportba. A csoportok között biztosítjuk az átjárhatóságot.  

 

Iskolai írásbeli beszámoltatás formái: 

Év eleji és év végi felmérések – százalékai is és az osztályzatok is piros színnel kerüljenek a 

naplóba. 

 

Az iskolai pedagógiai programjába a tehetség és képességkibontakoztatását segítő 

tevékenységek közé soroltuk. A levelezős versenyeket: Titok, Jonatán, Literátum. Német 

nyelvű újságok árusítását. Tulajdonképpen a délelőtti órák alatt történő tehetséggondozás 

történik az „A” haladó és „B” felzárkózó csoportok kialakításával. Mivel az új törvények 

szerint nem buktatható a tanuló a negyedik osztály végén, ezért kellene egy felzárkóztató 

csoport létrehozása és kötelezővé tenni a számukra. Egyben így segíteni a tanulási kudarcnak 

kitett tanulókat. A nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén a nemzeti, 

etnikai kisebbség történelmi, földrajzi, kultúra-és népismereti tananyagot nemcsak a 

tananyagban, hanem a délutáni programjainkban is beiktatunk. (pl.: „A Saláta” party, 

„Ostern” party, és „Nicolaus” bál) Történelmi, földrajzi tananyagot tartalmaznak bőven a 

nyolcadik osztályosok témakörei is: Deutschland, Österreich, Ungarn Feste und Bräuche.  

Nyári, kétévenkénti külföldi úttal biztosítjuk a magyar gyerekek számára az egy hetes idegen 

nyelv tanulását Schwarzenbruckban. A partnerkapcsolat megszilárdítására két évenként 

viszont fogadjuk a német partnerváros tanulóit.  

 

Tankönyvhasználat és óraszámok a német-nemzetiségi osztályokban: 

 

Osztály Tankönyv Heti óraszám 
Évi 

összóraszám 

1.a Mein erstes Deutschbuch  
3 német, 1 német-ének + 1 

német-testnevelés 
106+37+37 

2.a Mein zweites Deutschbuch 4 német, 1 német-ének  143+37 

3.a 
Rund um das Jahr 

Lesebuch 3 Deutsch 3 
5 német 180 

4.a 
Rund um das Jahr 

Lesebuch 4 Deutsch 4 
5 német 180 

5.a 
Rund um die Welt  

Lesebuch 5 Deutsch 5 
5 német 180 

6.a 

Lesebuch 6 Deutsch 6 

Dr. Babári Ernő: Társalgási 

szituációk 

5 német 180 

7.a 

Lesebuch 7 Deutsch 7 

Dr. Babári Ernő: Társalgási 

szituációk 

5 német 180 

8.a 

Lesebuch 8 Deutsch 8 

Dr. Babári Ernő: Társalgási 

szituációk 

5 német 184 

Német helyi nyelvvizsga témái:  
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1. Ich und meine Familie 

2. Schule 

3. Das ungarische Schulsystem 

4. Wohnung 

5. Unser Wohnort – Kecel 

6. Großstadt ↔Dorf 

7. Wo kauft man ein? (der Handel)  

8. Auf der Post 

9. Sport, Bewegung 

10. Wetter, Jahreszeiten 

11. Wenn man krank ist… (beim Arzt) 

12. Verkehr, Reisen (Zug, Bus, Flugzeug, Schiff, Auto) 

13. Freizeit, Unterhaltung 

14. Feiertage (Nikolaus, Advent, Wiehnachten, Fasching, Ostern) 

15. Umweltschutz 

16. Ungarn 

 

 

Írásbeli szöveges értékelés német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályokban: 

 

 

1. osztály: német szöveges értékelés 

 

Mondatbank 

 

Deutsche Sprache und Literatur 

Német nyelv és irodalom 

Klasse 1 

1.osztály 

 

 

 

Wortschatz/ Szókincs 

Sein/Ihr Wortschatz ist in  dem gelernten Themenkreis treffend und unfangreich. 

Szókincse a tanult témakörben pontos és kifejező. 

Meistens benutzt er/sie die passenden Wörter (in Hinsicht/in Beziehung) des 

gelerntenThemenkreises. 

Legtöbbször odaillő szavakat használ a tanult témakörrel kapcsolatban. 

Im Allgemeinen benutzt er/sie die passenden Wörter (in Hinsicht/in Beziehung) des gelernten 

Themenkreises. 

Általában a megfelelő szavakat használja a tanult témakörrel kapcsolatban. 

Sein/Ihr Sprachschatz ist mangelhaft in den gelernten (unvollständig, lückenhaft) 

Themenkreisen. 

Szókincse a tanult témakörben hiányos. 

 

 

Eingeübte Sätze/ Begyakorolt mondatok 

Bildern und Zeichnungen kann er/sie (eingeübte) Sätze in deutscher Sprache bilden. 

Képekhez, rajzokhoz (begyakorolt) mondatokat tud kapcsolni német nyelven. 
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Meistens kann er/sie zu Bildern und Zeichnungen (eingeübte) Sätze in deutscher Sprache 

bilden. 

Többnyire tud német nyelven képekhez, rajzokhoz begyakorolt mondatokat kapcsolni. 

 

Lernziel/ Követelmény 

Er/Sie hat die Lernziele des Deutschunterrichts erreicht. 

A németóra tantervi követelményeit teljesítette. 

Er/Sie hat die Lernziele des Deutscunterrichts größtenteils erreicht. 

A németóra tantervi követelményeit többnyire teljesítette. 

 

 

2. osztály német szöveges értékelés 

Deutsche Sprache 

2. Klasse 
 

Sein/Ihr Wortschatz ist in dem gelernten Themenkreis treffend und unfangreich. 

Szókincse a tanult témakörben pontos és kifejező. 

 

Im Allgemeinen benutzt er/sie die passenden Wörter des gelernten Themenkreises. 

Általában a megfelelő szavakat használja a tanult témakörrel kapcsolatban. 

 

Sein/Ihr Sprachschatz ist mangelhaft in den gelernten Themenkreisen. 

Szókincse a tanult témakörben hiányos. 

 

Er/Sie kann die gelernten Wörter und kurze, einfache Sätze fehlerlos aufschreiben. 

A tanult szavakat, rövid, egyszerű mondatokat hibátlanul le tudja másolni. 

 

Er/Sie kann die gelernten Wörter und kurze, einfache Sätze mit einigen Fehlern aufschreiben. 

A tanult szavakat, rövid, egyszerű mondatokat kevés hibával le tudja másolni. 

 

Er/Sie kann die gelernten Wörter und kurze, einfache Sätze noch mit vielen Fehlern 

aufschreiben. 

A tanult szavakat, rövid, egyszerű mondatokat még sok hibával másolja. 

 

 

Übungsdiktate gelingen ihm/ihr fehlerfrei. 

Tollbamondást hibátlanul old meg. 

 

Er/Sie macht im Diktat nur noch wenige Fehler. 

Tollbamondásban kevés hibát vét. 

  

Er/Sie macht im Diktat mehrere Fehler. 

A tollbamondásban sok hibát vét. 

 

…….. hat die Lernziele des Deutschunterrichts erreicht. 

A németóra tantervi követelményeit teljesítette. 

 

…….. hat die Lernziele des Deutschunterrichts größtenteils erreicht. 

A németórák követelményeit többnyire elsajátította. 
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3. osztály német szöveges értékelés 

 

Szókincse / Wortschatz 

1. Sein / Ihr Wortschatz ist in dem gelernten Themenkreis treffend und unfangreich. 

Szókincse a tanult témakörben pontos és kifejező. 
 

2. Meistens benutzt er / sie die passenden Wörter des gelernten Themenkreises. 

Legtöbbször odaillő szavakat használ a tanult témakörrel kapcsolatban. 
 

3. Im Allgemeinen benutzt er / sie die passenden Wörter des gelernten Themenkreises. 

Általában a megfelelő szavakat használja a tanult témakörrel kapcsolatban. 
 

4. Sein / Ihr Sprachschatz ist mangelhaft in den gelernten Themenkreisen. 

Szókincse a tanult témakörben hiányos. 
 

Olvasás/Lesen 
 

l. Er / Sie kann einen eingeübten Text selbständig lesen und verstehen. 

Begyakorolt szöveget önállóan olvas és értelmez. 
 

2. Er / Sie liest Texte fliessend und erfasst ihren Sinn. 

Szöveget folyamatosan olvas, jól értelmez. 
 

3.Das laute Vorlesen muss er / sie noch eifrig üben, um mehr Sicherheit zu gewinnen. 

A hangos olvasást még szorgalmasan kell gyakorolnia, így nagyobb biztonságra tehet szert.  
 

Tollbamondás 
 

1. Übungsdiktate gelingen ihm /ihr fehlerfrei. 

Tollbamondást hibátlanul old meg. 
 

2. Er/Sie macht im Diktat nur noch wenige Fehler. 

Tollbamondásban kevés hibát ejt.  
 

3. Er/Sie macht im Diktat mehrere Fehler. 

Tollbamondásban több hibát ejt. 

Másolás 
 

1. Er/Sie kann die gelernten Wörter unk kurze einfache Sätze fehlerlos aufschreiben. 

A tanult szavakat, rövid, egyszerű mondatokat hibátlanul le tudja másolni. 
 

2. Er/Sie kann die gelernten Wörter und kurze, einfache Sätze mit einigen Fehlern 

aufschreiben. 

A tanult szavakat, rövid, egyszerű mondatokat kevés hibával le tudja másolni.  
 

3. Er/Sie kann die gelerntern Wörter und kurze, einfache Sätze noch mit vielen Fehlern 

aufschreiben. 

A tanult szavakat, rövid egyszerű mondatokat még sok hibával másolja. 
 

Záró mondatok 
 

1.Er/Sie hat die Lernziele des Deutschunterrichts erreicht. 

A németóra tantervi követelményeit teljesítette. 

 

2. Er/Sie ha die Lernziele des Deutschunterrichts grösstenteils erreicht. 

A németórák követelményeit többnyire elsajátította. 
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II. Emelt szintű angol nyelvoktatás 
 

Iskolánkban emelt szintű nyelvoktatás folyik, melyet a fenntartó finanszíroz. 

A tanulók 3 osztályban tanulmányi eredményük figyelembevételével, szülői kérésre 

kerülhetnek be. Más intézményekből érkező diákoknak a bekerülés feltételeként különbözeti 

vizsgát kell tenniük. Amennyiben a készségtárgyak kivételével kettes, vagy annál gyengébb 

érdemjegyük van, a nevelőtestület döntése alapján, az igazgató javaslatára másik osztályban 

kell folytatniuk tanulmányaikat. 

 

Óraszámok 

 

Évfolyam  Heti óraszám Évi összóraszám 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

3 

4 

4 

4,5 

5 

5 

 

111 

148 

148 

166 

185 

185 

 

 

 

A tanulási program általános célkitűzései 

 

1. Az angol nyelv elsajátítása során a tanuló a mindennapi, gyakorlati nyelvhasználat 

szintjén legyen képes sikeresen kommunikálni írásban és szóban egyaránt.  

2. Az angol nyelv elsajátítása során szerzett idegen nyelvtanulási készségeit tudja 

alkalmazni majd a második idegen nyelv tanulásában önállóan is.  

3. A tanuló szerezzen alapos ismereteket a célnyelv országainak kultúrájáról, a 

történelméről, mindennapi életéről és jellegzetes problémáiról. 

4. A célnyelv országainak megismerése mellett bővüljenek a tanuló világról szerzett 

ismeretei, érzékenysége és érdeklődése alakuljon ki sajátjától eltérő kultúrák, 

társadalmak iránt.  

5. A nyolcadik osztály végére a tanulók nyelvtudása érje el azt a mérhető szintet 

(alapvizsga), mellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt 

megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni.  

 

Témalista 

 

- Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők; kötelességek. 

- Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. 

- Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhelyünk bemutatása 

- Az iskola világa: az iskola bemutatása; órarend; iskolán kívüli tevékenységek  

- Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek  

- Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban nemzeti ételek és ételreceptek 

- Vásárlás: mindennapi bevásárlás 

- Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, videó, 

számítógép és olvasás. 

A tanulási program általános követelményei: 
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1. a tanuló szóbeli nyelvhasználatában törekedjen helyes kiejtés, hangsúly és intonáció 

alkalmazására 

2. tudja megfelelő lexikai, nyelvi struktúrákkal egyértelműen és biztosan kifejezni 

mondanivalóját  

3. merjen és tudjon segítséget kérni, ha valamit nem ért, nem tud 

4. ismerje a nem verbális kommunikáció eszközeit  

5. tudja felismerni a beszélt, írott szöveg kommunikációs szándékait  

6. a beszélt és írott szöveget értse meg globálisan, illetve tudja a megfelelő információkat 

kiszűrni belőlük  

7. ismerje azokat a forrásokat, tanulási eszközöket, amelyek segítséget nyújtanak 

számára  

8. ismerje az idegen nyelvi kommunikáció több formáját is (élőnyelvi, hangrögzített, 

gépi, nyomtatott, elektronikus, stb.)  

 

 

A tankönyv-taneszköz kiválasztás elvei: 

 

Választásunk olyan tankönyvcsaládra esett, amely tartalmazza a helyi tanterv által megjelölt 

témaköröket, tartalmakat, tevékenységformákat és összhangban  

van a fejlesztési követelményekkel; amelynek tanmenete szisztematikusan egymásra épül, a 

tartalom nehézségi fokok szerint halad előre, a célok világosan megfogalmazottak, a feladatok 

sokszínűek, alkalmasak a különböző szinten lévő, különböző tanulási stílussal rendelkező és 

érdeklődésű tanulók nyelvtanítására;  amely egyaránt fejleszti mind a készséget, küllemében 

is vonzó, könnyen követhető és könnyen beszerezhető. 

Mindezek meghatározó szerepet játszottak abban, hogy az Oxford University Press Project 

tankönyvcsaládját választottuk. A kiadó rendszeresen támogatja tanulóinkat szótárakkal, 

könyvekkel, poszterekkel és apróbb ajándékokkal. 

 

 

Az ellenőrzés és értékelés módja, fajtái 

 

Az értékelés terjedjen ki a négy alapkészségre, a nyelvtani anyag és a szókincs elsajátítására. 

Módja és fajtái legyenek sokoldalúak: pár/ csoportmunka közben tanári megfigyelés és 

ellenőrzés projectek és egyéb produktumok értékelése, egyéni számonkérés, dolgozat. 

Értékelésünket alapozzuk a pozitív jutalmazás elvére: dicséret, jutalom-pont/egyéb 

szimbólumok, érdemjegy. A tantervben meghatározott fejlesztési követelmények maximális 

teljesítése a jeles érdemjegy.     

 

 

III. A keceli tagiskola specialitása technikából: 
 

Az 5-8. évfolyamokon technikából csoportbontás van. 

 

A csoportbontás szükségességének okai: 

 A manuális foglalkozásokon csak így biztosítható:  

o A feltétel a biztonságos, balesetmentes, áttekinthető munkavégzéshez 

o Az ügyetlenebb tanulók segítése 

o A munkafogások helyes elsajátíttatása 
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 A tanórákon használt szerelőkészletek, eszközök mennyisége csoportbontáshoz 

tervezett. 

 A tankonyhák nagysága, férőhelyek száma (max.. 15 fő) 

 A főzési gyakorlatokon csak így biztosítható a tanulók megfelelő tevékenykedtetése, 

munkára nevelése. 

 Intézményünkben sok a hátrányos helyzetű, illetve a közepes és gyenge képességű 

tanuló. Ezen tanulók leginkább ezeken a tanórákon juthatnak sikereredményhez. 

 A manuális tevékenységük során fejlődik a gyerekek gondolkozása, memóriája és 

különböző készségeik. 

 Így tudjuk leginkább – kedvet ébresztve az egyes szakmák iránt – befolyásolni, 

elősegíteni a tanulók pályaorientációját. 

 

 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

 

Kompetencia alapú oktatás és az ezt segítő eszközök:  

programcsomagok 

számítógépek 

digitális táblák  

projektor 

Lénárt gömb 

számológép 

 

Eszközök, oktatási segédanyagok: 

 

Magnetofon 

Tárgyak, tárgysorozatok 

Képek, képsorozatok, kártyák 

Játékok 

A mozgás fejlesztését elősegítő eszközök 

Hangkazetták, CD-k, zenei és prózai anyagok 

Érzékelő játékok 

Bábfigurák 

Képes beszéd lottó 

Dominóm memória, puzzle-játékok 

Képeskönyvek, mesekönyvek, versgyűjtemények 

Hangszerek 

Írásvetítő, vetítővászon 

Vizsgálati anyagok, tesztek 

Gyurma, ragasztó, festék, ecset, színes ceruza, zsírkréta, papír, olló.  
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18. számú melléklet 

 

 

 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

PÁHI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÓRATERVEK 
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Részlegesen összevont alsó tagozatos óraterv 1-2. osztály  

2008/2009-től kifutó rendszerben 

 

 

 

 

Tantárgy 

 

1. osztály 

1. félév 

 

2. osztály 

1. félév 

 

1. osztály 

2. félév 

 

2. osztály 

2. félév 

Önálló 

óra 

Közös 

óra 

Ónálló 

óra 

Önálló 

óra 

Közös óra Önálló 

óra 

Magyar nyelv és 

irodalom 

 

 8 

 

 

 

8 

 

8 

  

8 

Matematika 5  5 4  4 

Természetismeret 1  1 1  1 

Ének-zene  1   1  

Rajz   1   2  

Technika  1   1  

Testnevelés   3   3  

Kötelező órák 

összesen 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

Testnevelés   1   1  

Magyar 1  1 1  1 

Összesen 2+2 2+2 

Kötelező + 

választható össz.  

 

22 

 

22 

 

22 

 

22 

Egyéni 

felzárkóztatás 

 

2 

 

2 

 

 

 

A szabadon tervezhető órák felhasználásáról: 

A szabadon tervezhető órakeretet 1-2. osztályban a matematika tantárgy óraszámának 

emelésére használjuk fel azzal a céllal, hogy e tantárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek 

gyakorlására több idő jusson. 
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Részlegesen összevont alsó tagozatos óraterv 3-4. osztály  

2008/2009-től kifutó rendszerben  

 

 

 

 

 

Tantárgy 

 

3. osztály 

1. félév 

 

4. osztály 

1. félév 

 

3. osztály 

2. félév 

 

4. osztály 

2. félév  

Önálló Közös Önálló Önálló Közös Önálló 

Magyar nyelv és 

irodalom 

 

8 

  

7 

 

8 

  

7 

Matematika 4  3 4  3 

idegen nyelv -  3 -  3 

Természetismeret 1  2 1  2 

Ének-zene  2-1   1  

Rajz   1   2  

Informatika   1   1 

Technika   1   1  

Testnevelés   3   3  

Kötelező órák 

összesen 

 

20 

 

22 

 

20 

 

23 

 

 

 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

idegen nyelv 1   1   

magyar 1  1 1  1 

matematika   1   1 

Összesen 2 2 

   

   

Egyéni 

felzárkóztatás 

 

2 

 

2 
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2008/2009-től érvényes alsó tagozatos óraterv 1. osztálytól felmenő rendszerben 

 

 

 

 

 

Tantárgy 

 

1. osztály 

 

 

2. osztály 

 

 

3. osztály 

 

 

4. osztály 

 

Önálló 

óra 

Közös 

óra 

Ónálló 

óra 

Önálló 

óra 

Közös óra Önálló 

óra 

Magyar nyelv és 

irodalom 

 

 8 

 

 

 

8 

 

8 

  

7 

Matematika 4  4 4  3 

Környezetismeret 1  1 1  2 

Informatika    1  1 

Idegen nyelv      3 

Ének-zene  1   1  

Rajz   1   1  

Technika  1   1  

Testnevelés   3   3  

Szabadon 

tervezhető 
1 magyar  1 magyar   0,5 

magyar 

Kötelező órák 

összesen 

 

20 

 

20 

 

20 

 

22,5 

 

 

Nem kötelező 

választható órák 

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

matematika 1 1 1 1 

rajz 1   

angol   1  

magyar    1 
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Érvényben lévő (2007/2008) óraszámok 5-8. évfolyamon a 2003-as Kerettanterv alapján 

2008-2009-től kifutó rendszerben 

 

 

 

Tantárgy 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
1

. 
fé

lé
v

i 

ó
ra

sz
á

m
 

2
. 

fé
lé

v
i 

ó
ra

sz
á

m
 

É
v

es
 

ó
ra

sz
á

m
  

1
. 

fé
lé

v
i 

ó
ra

sz
á

m
 

2
. 

fé
lé

v
i 

ó
ra

sz
á

m
 

É
v

es
 

ó
ra

sz
á

m
  

1
. 

fé
lé

v
i 

ó
ra

sz
á

m
 

2
. 

fé
lé

v
i 

ó
ra

sz
á

m
 

É
v

es
 

ó
ra

sz
á

m
  

1
. 

fé
lé

v
i 

ó
ra

sz
á

m
 

2
. 

fé
lé

v
i 

ó
ra

sz
á

m
 

É
v

es
 

ó
ra

sz
á

m
  

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Magyar irodalom 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Történelem 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Hon és népismeret    1                18,5  1 18,5       

Angol 3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Matematika 4 4 148 3+1N 3+1N 148 3+1N 3+1N 148 3+1

N 

3+1

N 

148 

Informatika 1N 1  37 1N 1 37 1 1 37 1 1 37 

Természetismeret 2 1+1 

N 

74 2 2 74       

Egészségtan    1  18,5       

Fizika       1 2 55,5 2 1 55,5 

Biológia és 

egészségtan 

      2 1 55,5 1 2 55,5 

Kémia       1 2 55,5 2 1 55,5 

Földrajz       2 1 55,5 1 2 55,5 

Ének-zene 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Rajz 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

          1 18,5 

Technika és életvitel 1 1 37 1 1 37 1  18,5 1  18,5 

Testnevelés 3 3 111 3 3 111 2+1 N 2 74 2 2+1

N 

74 

Társadalomismeret         1 18,5    

Osztályfőnöki  1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Kötelező tanítási 

órák összesen 

23 22 869,

5 

22 23 888 25 25 980,

5 

25 25 980,5 

Felhasználható nem 

kötelező órák 

  5,6   5,6   7,5    

 Felhasznált Nem 

kötelező órák száma 

1 1  2 1  2 1  1 2 7,5 
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Óraterv az 5-8. évfolyamokon a 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben a 2007-es 

kerettanterv alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy/évfolyam 5. évfolyam  6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom, tánc és 

dráma 
4 4 3,5 3,5 

Történelem és állampolgári ism.  1,5 1,5 2 2 
Hon- és népismeret 0,5 0,5   
Idegen nyelv 3 3 3 3 
Matematika 4 3 3 3 
Informatika 0,5 1 1 2 
Természetismeret 2 1,5 - - 
Fizika - - 1,5 1,5 
Biológia   1,5 1,5 
Egészségtan  0,5   
Kémia   1,5 1,5 
Földrajz  1 1,5 1,5 
Ének-zene 1 1 1 1 
Rajz 1 1 1 0,5 
Tánc és dráma 0,5 0,5   
Technika  1 1 1 0,5 
Testnevelés  2,5 2,5 2,5 2,5 
Etika   1  
Osztályfőnöki 1 0,5   
Média    1 
Kötelező óraszám a törvény 

alapján  
22,5 22,5 25 25 

szabadon választható     
informatika 0,5    
osztályfőnöki  0,5 1 1 
technika    0,5 
matematika  1 1 0,5 
magyar   0,5 0,5 
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Nem szakrendszerű oktatás a 2008/2009-es tanévtől 5-6. osztályban felmenő rendszerben 

 

 

Osztály Tantárgy Óraszám 

5-6. Magyar nyelv és irodalom 1 

 Matematika 1 

 Angol 1 

 Természetismeret 1 

 Rajz 1 

 Technika 1 

 Ének 1 

Összesen  7 óra 

 

 

 

Az iskolában alkalmazott tantervek: 

 

 

Tantárgy Tanterv neve Tanterv neve 

1-2. 
osztály 

3-4. 
osztály 

5-8. osztály 

magyar Apáczai tanterv Nemzeti tanterv 

Matematika Műszaki Apáczai Műszaki tanterv 

Ének-zene Nemzeti tanterv Apáczai tanterv 

Természetismeret Mozaik tanterv 

Történelem  Apáczai tanterv 

Technika Apáczai tanterv 
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Testnevelés Apáczai tanterv 

Rajz Apáczai tanterv 

Kémia  Mozaik tanterv 

Fizika  Mozaik tanterv 

Biológia  Mozaik tanterv 

Földrajz  Mozaik tanterv 

Angol  Minisztériumi 
kerettanterv 

Etika  Apáczai tanterv 

Informatika  Nemzeti tanterv 
 

 

 

 

Mindennapos testnevelés megvalósítása a 2008/2009-es tanévtől 

 

Alsó tagozat: 

 

Heti  3 óra testnevelés 

         1 óra sportkör 

         1 óra mazsorett 

         1 óra aerobic 

         1 óra gyógytestnevelés 

 

Felső tagozat: 

 

Heti  2,5 óra testnevelés 

            1 óra mazsorett 

            1 óra sportkör 

            1 óra gyógytestnevelés 

             napi 10 perc  

 

 

TAGISKOLAI SAJÁTOSSÁGOK 
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- napközis foglalkozás 1-4. évfolyamon (előzetes felmérés alapján minden szülői 

kérésnek eleget tudunk tenni) 

- integrált oktatás az SNI tanulók számára 

- alsó tagozaton részben összevont oktatás (a készségtárgyakat részben összevontan 

tanítjuk) 

- mazsorett oktatás alsó – és felső tagozat számára 

- aerobic oktatás alsó – felső tagozat számára 

- felvételi felkészítők matematika, magyar, angol 

- informatika szakkör 

 

- november egészséges életmód hónapja (fogászati, testápolási, helyes táplálkozási 

vetélkedő – minden évben) 

- „Tavaszköszöntő” kulturális bemutató 

- jelmezbál 

- 8. osztály kimeneti vizsgája 

 

SNI tanulók ellátása 

 

Tagiskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai 
ellátását vállalja a következők szerint:   
 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 

Gyógypedagógiai feladatellátás 

- enyhén értelmi fogyatékos 

- pszichés fejlődési zavarai miatt nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott 

(dyslexia, dysgráphia, dyscalculia, aktivitás zavar ) 

- beilleszkedési és magatartási zavarral küzdők ellátása 

 

Feltételeink:   

 

Személyi:  1 fő gyógypedagógus ( tanulásban akadályozottak pedagógiája ) 

                  1 fő fejlesztőpedagógus 

 

Tárgyi :   Fejlesztőszoba 

                Eszközfejlesztés folyamatos  

 

 

Szakmai eszközlista 

 

Alsó tagozat 

Triangulum  

Mértékegységek – táblázat 

Közforgalmi súlyok  

Szófaj – falitáblák  
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Nyelvtan és helyesírás falitáblák  

Számegyenes  

Alsó tagozatos applikációs készlet  
Stopper óra  
Ritmus és betűkotta készlet  
Szókártya – tanítói  
Szótagkártya-tanítói  
Matematika óra  

Matematika számológép /golyós/   

Kétbetűs szótagoszlopok összeolvasáshoz  

Szótagkártya sorozat  

Magyarország megyéi  

Tanulói iránytűk  

 

Biológia 
A szem  
Ásvány és kőzetgyűjtemény  
Béka csontváz  
Transzparens 4-7.o. 
Biológia transzparens  
Mikroszkópizáló lámpa  
Emberi csontváz  
Metszetkészlet  
Madár szárnya  
Macska csontváz  
2 halló szerv  
Halcsontváz  
Emberi gége  
Fogtípusok  
Csöves csontmetszet  
Csontváz: Galamb, béka  
Az agy  
A virágos növény részei  
Rendszertani falitérkép  

Mini könyökízület  

Transzparens: Gyökér, levél és terméstípusok  
Rák tagoltsága  
Verébcsontváz  
Teljes átalakulás  
Védett madarak  

Rák tagoltsága  
Verébcsontváz  
Teljes átalakulás  
Védett madarak  
 
Földrajz 

Szemléltető eszközök: 

Nagy Földrajzi felfedezések                             

Európa domborzata  
Magyarország domborzata  



 
 

95 

 

Ausztrália és Óceánia  
Budapest térképe  
A Föld országai térkép  
Ázsia és Japán  
A Föld népsűrűsége  
Délnyugat Ázsia – térkép  
Dél-Dunántúl gazdasága  
7.o. Transzparens  
Transzparens. 6.o. Ázsia  
Írásvetítő transzparens 6.o.  
Transzparens: Csillagászati földrajz  
Környezet ismereti transzparens  
Dia: Csillagászati földrajz 8.o.  
Dia 6. o. Földrajz- Afrika, Ausztrália  
Dia 7. o. Európa, Szovjetunió  
Dia: Magyarország földrajza  
Tanulói felszerelés ásvány-kőzet és ércvizsgálat  

 
Wild -féle szélzászló  
Hegyképződés  
Csillagászat, naprendszer 
Tanulói iránytű  
Iskolai iránytű  
A Föld forgása  
Domborzati földgömb  

Térkép: Dél-Európa domborzata  

Térkép: Közép-Európa domborzata  

Szélrendszerek  

Földtörténet korbeosztása  

Nyugat-Európai városok  

Időjárásjelző (barométer)  

Diasorozat (kontinensek) 

 
Angol: 

 
Angol nyelvű szemléltető és csel eszk, család  
Angol nyelvű táblázat: Sentence-Building DUO 
Angol ABC 
Angol nyelvi garnitúra   
Angol nyelv alapfokon I-II. (diasorozat)   

 
Testnevelés: 
Tornapad – 2 m-es  
Kézi súlyzó –l kg    
Cselgáncs küzdőtérelem  
Kosárlabdapalánk  
Kézilabda kapuállvány  
Kosárlabdaállvány palánk  
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Dobbantó  
Tornatermi gyűrű (pár)  
Tornasarok komplett  
Ugrószőnyeg / 1 hosszú, 2 rövid /  
Magasugró állvány  
Ugrózsámoly  
Bordásfal  
Ugrószekrény  
Rajttámasz  
Mászókötél  
Kézilabda kapuháló  
Súlygolyók  
Medicinlabda 3 kg  
Medicinlabda 4 kg  
 

 

Történelem 

Térkép: Magyar történeti emlékek  
Térkép: Magyarország népei XVIII. sz.   
Falitábla: Tematikus rendszerező   
Magyarország politikai térképe 1938   
Európa államai a XIX. sz. végén   
A magyar szent korona országai   
Térkép: Eu. XI-XII. sz.-ban  
Térkép: Forradalom és szabadságharc   
A Föld népei XIV-XV. sz.-ban   
Gyarmati rendszer1830-l949   
Eu. Nagy Károly kor.   
Magyarország az Anjou –ház kor   
Térkép: Mo. és a Hunyadiak, Jagellók   
Amerikai Független Államok kialakulása   
Amerikai Egyesült Államok 1860,1900   
Ókori római birodalom   
Ókori Görögország   
Az ókori keleti birodalom   
Történelmi arcképsorozat   

Magyar történeti emlékek a Kárpát medencében  
Az Ókori Keleti Kultúrbirodalmak – térkép  

Az Ókori Görögország – térkép  

Római Világbirodalom  

 
Ének:  
Zenetörténeti táblák   
Hangjegytábla  
 
Magyar nyelv és irodalom 

Írói arcképsor  
Szövegvilág      

A szófajok rendszere    
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Matematika                                                                        

Matematika falitábla   
Táblai vonalzó   
Műanyag testsor   
Méterrúd   
Kéttányéros mérleg   
Törtek – mágneses készlet  

Mértékegység (táblázat)  

 
Fizika                                                                                  

Mechanikai II. tanulókísérlet                                                                                    

Egyes Csiga   
Asztalra szerelhető csiga   
Négyütemű robbanómotor   
Metronom   
Fizikai mennyiségek mért. Egysége   
Rugós Erőmérő    
Erőmérő alapkészlet   
Tanulói karos mérleg   
Fénytani tanulókísérlet   
Elektromosságtan tan. kíséret   
V-A mérő   
Elektromos tápegység   
Fémházas elektroszkóp pár  

  
Kémia 

Molekula készlet – szerves kémia    
Vízbontó készülék   
Spirál hűtő   
Applikációs készlet   
Írásvetítő transzparens 7. o.   
Írásvetítő transzparens 8. o.   
Pálcika modellek   
Periódusos rendszer  
Kettős szorítódió   
Gravesande készülék   
 
A szakmai eszközökön kívül rendelkezünk videokazettákkal és hangkazettákkal. 

 

Informatikai eszközeink külön nyilvántartásban szerepelnek. 
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19. számú melléklet 

 

 

 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

2007. 
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Óraterv 2007/2008. Petőfi Sándor Általános Iskola 
1-4. évfolyam óraszámai  

 

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

1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 

Kötelező tanítási órák: 

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

Idegen nyelv - 1 - - 1 - - 1 - 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 3,5 4 4 4 4 

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1,5 2 2 2 

Ének-zene 1,5 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1 

Rajz 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1 

Technika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelező tanítási órák 
összesen: 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 22,5 22,5 22,5 

Nem kötelező  
(választható) tantárgy 

Idegen nyelv(angol, német) 1  1 1  1 1 - 1 - - - 

Német nemzetiségi nyelv - 4 - - 4 - - 4 - - 2 - 

Ének-zene 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

informatika          1 1 1 

                                                                     

5-8. évfolyam óraszámai  
 

Tantárgy 
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

5.a 5.b  6.a 6.b 6.c 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv és irodalom 4 4  4 4 4 3,5 3,5 3,5 4 4 4               

Történelem 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Idegen nyelv 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 4  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Informatika 1 1  0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

Természetismeret és egészségtan 1,5 1,5  2,5 2,5 2,5 - - - - - - 

Fizika - -  - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Biológia és egészségtan - -  - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Kémia - -  - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Földrajz - -  - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1,5  1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 

Technika 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 2,5 2,5  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki óra 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Hon-és népismeret 0,5 0,5  - - - - - - - - - 

Tánc-és dráma - -  1 1 1 - - - - - - 

Ember és társadalomismeret - -  - - - 0,5 0,5 0,5 - - - 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - -  - - - - - - 1 1 1 

Kötelező tanítási órák összesen 22,5 22,5  22,5 22,5 22,5 25 25 25 25 25 25 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

Német nemzetiségi nyelv - 2  - 2 - - 2 - - 2 - 

Ének-zene 2 -  2 - - - - - - - - 

Informatika - -  0,5 0,5 0,5 - - - - - - 

felzárkóztató matematika - -  - - -   1   1 

Emelt szintű angol 2 -  2 - - 2   2  2 

testnevelés      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Osztályfőnöki 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

összesen 2,5 0,5  3 3 1,5 3 3 2 3 3 3 
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Óraterv 2008/2009. Petőfi Sándor Általános Iskola 
1-4. évfolyam óraszámai kimenő rendszerben a 2008-2009. tanévtől 

 

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

   2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 

Kötelező tanítási órák: 

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

Idegen nyelv    - 1 - - 1 - 3 3 3 

Matematika    4 4 4 4 3,5 4 4 4 4 

Környezetismeret    1 1 1 1,5 1 1,5 2 2 2 

Ének-zene    1,5 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1,5 

Rajz    1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1 

Technika    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés    3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelező tanítási órák 
összesen: 

   20 20 20 20 20 20 22,5                                           22,5 22,5 

Nem kötelező  
(választható) tantárgy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Idegen nyelv(angol, német) 

   1  1 1 - 1 - - - 

Német nemzetiségi nyelv    - 4 - - 4 - - 2 - 

Ének-zene    1 - - 1 - - 1 - - 

informatika          1 1 1 

                                                                     

5-8. évfolyam óraszámai kimenő rendszerben 
 

Tantárgy 
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

   6.a 6.b  7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv és irodalom    4 4  3,5 3,5 3,5 4 4 4 

Történelem    2 2  2 2 2 2 2 2 

Idegen nyelv    3 3  3 3 3 3 3 3 

Matematika    3 3  3 3 3 3 3 3 

Informatika    0,5 0,5  1 1 1 1 1 1 

Természetismeret és egészségtan    2,5 2,5  - - - - - - 

Fizika    - -  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Biológia és egészségtan    - -  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Kémia    - -  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Földrajz    - -  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ének-zene    1 1  1 1 1 1 1 1 

Rajz    1 1  1 1 1 1 1 1 

Technika    1 1  1 1 1 1 1 1 

Testnevelés    2,5 2,5  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki óra    0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Hon-és népismeret    0,5 0,5  - - - - - - 

Tánc-és dráma    1 1  - - - - - - 

Ember és társadalomismeret    - -  0,5 0,5 0,5 - - - 

Mozgóképkultúra és médiaismeret    - -  - - - 1 1 1 

Kötelező tanítási órák összesen    22,5 22,5  25 25 25 25 25 25 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

Német nemzetiségi nyelv    - 2  - 2 - - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - 

Matematika (alap angolosok)    1 -  - - - - - - 

Informatika    0,5 0,5  - - - - - - 

felzárkóztató matematika    - -    1   1 

Emelt szintű angol    2 -  2   2  2 

             

testnevelés     0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Osztályfőnöki    0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

összesen    3 3,5  3 3 2 3 3 3 
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Óraterv 2008/2009. Petőfi Sándor Általános Iskola 
1-4. évfolyam óraszámai felmenő rendszerben a 2008-2009. tanévtől 

 

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

1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 

Kötelező tanítási órák: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Magyar nyelv és irodalom  

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Idegen nyelv - 2 1 - 2 - - 2 - 3 5 3 

Matematika 4,5 5 5 4,5 5 5 4 4 4 3 3,5 3,5 

Informatika - - -    1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Ének-zene 1,5 1 1 1,5 1 1 1 1 1 1,5 1 1 

Rajz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelező tanítási órák 
összesen: 

20 22 20 20 22 20 20 22 20 22,5                                           24,5 22,5 

Nem kötelező  
(választható) tantárgy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Idegen nyelv (angol, német) 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 - - - 

Német nemzetiségi nyelv - 3 - - 3 - - 3 - - - - 

Ének-zene 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

Magyar - - 1 - - 1 - - - - - 1 

Matematika - - - - - - - - 1 1 1 1 

                                        

5-8. évfolyam óraszámai felmenő rendszerben 
 

Tantárgy 
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

5.a 5.b 5.c 6.a 6.b  7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 

Kötelező tanítási órák 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Történelem és állampolgári ism. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 

Idegen nyelv 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 

Matematika 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Informatika 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természetismeret  2 2 2 1,5 1,5 1,5 - - - - - - 

Fizika - - - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Biológia  - - - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Kémia - - - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Földrajz - - - 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

Technika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

Testnevelés 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Hon-és népismeret 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - - 

Tánc-és dráma 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - - 

Egészségtan    0,5 0,5 0,5 - - - -- - - 

Etika    - - - 1 1 1 - - - 

Mozgóképkultúra és médiaismeret    - - - - - - 1 1 1 

Kötelező tanítási órák összesen 22,5 24,5 22,5 22,5 24,5 22,5 25 27 25 25 27 25 

Nem kötelező (választható) tantárgy 

Technika          0,5 0,5 0,5 

Matematika  0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 - - - 

Informatika 0,5 0,5 0,5 - - - - - - - - - 

magyar   0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Emelt szintű angol 2   2 - - 2   2   

Történelem(felzárkóztató)   0,5          

testnevelés  0,5 0,5  0,5 0,5   0,5   0,5 

Osztályfőnöki    0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 

összesen 3 1,5 3 3 2 2,5 3 2 3 4 2 3 

 

 



 
 

102 

 

Iskolánkban a következő típusú / tagozatú osztályok vannak: 

      a osztály:emelt szintű ének oktatás az 1-4. évfolyamon 

                     emelt szintű angol nyelvoktatás az 5-8. évfolyamon 

      b osztály: német nemzetiségi oktatás az 1-8. évfolyamon 

      c osztály: normál tantervű osztály az 1-8. évfolyamon 

  

2008-2009-es tanévtől a szakrendszerű és nem szakrendszerű órák megosztása 

 

Tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam 

Nem szakrendszerű (25 %) Heti óraszám Heti óraszám 

magyar 1 1 

matematika 1 1 

idegen nyelv 1 1 

rajz 1 1 

technika 1 1 

ének 1 1 

testnevelés 0 1 

összesen: 6 7 

 

A felsorolt tantárgyak közül nem szakrendszerű oktatásnál a magyar, matematika, idegen 

nyelv területén 1 óra kiadása kötelező. A többi csak iránymutatásnak tekinthető. 

Az adott tanév tervezésénél kell dönteni, hogy egy-egy osztálynál mely tárgyakat vonunk be a 

nem szakrendszerű oktatás körébe, illetve az említett három tantárgynál növeljük-e a nem 

szakrendszerű órák számát. A döntésnél figyelembe kell venni a kollegák felkészültségét a 

nem szakrendszerű oktatásra. 

A nem szakrendszerű órák számának kiszámításánál minden kiadott (kötelező, választott) órát 

figyelembe kell venni. 

 

ISKOLAI TANTERVEK 

 

A tantestület a 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet mellékleteként kiadott kerettanterv NAT-2003-

nak megfelelő átdolgozott változatát fogadta el a választható kerettantervek sorából. 

 

 

SAJÁTOSSÁGOK 
 

     Iskolánk, a Petőfi Sándor Általános Iskola Kiskőrös legrégibb iskolája. Intézményünkben 

8 évfolyamon 22 osztályban folyik az oktató- nevelő munka. Az alsó tagozaton 6 napközis 

csoportunk van, a felsős napközi ebben a tanévben megszűnik Épületeinkben 28 tanterem, 2 

szaktanterem, tornaszoba, könyvtár és a hozzájuk tartozó egyéb helyiségek szolgálják 

munkánkat. 

     Ebben a tanévben készül el – reményeink szerint – az új tornaterem, amely a régi 

tornaszobával együtt lehetővé teszi, hogy tanulóink megfelelő körülmények között 

tornázhassanak, sportolhassanak. 
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     Könyvtárunk 11000 kötettel, 450 elektronikus dokumentummal áll a tanulók és a 

pedagógusok rendelkezésére. 

     Iskolánk hosszú évek óta rendelkezik Kisorosziban egy iskolai táborral. 2005-ben 

Kiskőrös város önkormányzata a szülők és a helyi vállalkozók segítségével megvásárolta a 

tábor területét. Az ingatlanon több milliós értéket képviselnek az épületek, a vizes blokk, a 

medence. Nyaranta évfolyamonkénti és szaktáborokat szervezünk, melyeknek komoly 

pedagógiai és szabadidős szerepe van. Tudjuk, hogy sok tanulónk egyetlen nyaralási 

lehetősége ez a táborozás. Sokukat segíti anyagilag is a Kisoroszi Táborért Alapítvány. 

     Iskolánk rendszeresen részt vesz a városi ünnepségek, rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában 

     Állandó kapcsolatban állunk városunk többi iskolájával, kulturális intézményével továbbá 

a rendőrséggel, a védőnőkkel, a nevelési tanácsadóval. 

 

SNI TANULÓK FOGADÁSA ÉS ELLÁTÁSA 

A sajátos nevelési igényű tanulók közül a következő típusúakat tudjuk ellátni: 

       Olvasási zavaros 

       Írás zavaros 

       Számolási zavaros 

       Vegyes zavaros 

    Enyhén értelmi fogyatékos 

    Enyhe látássérült 

    Enyhe hallássérült 

A fent felsorolt sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához rendelkezünk fejlesztő szobával és 

a szükséges eszközökkel. 

Mivel az épület akadálymentesítése még nem történt meg, mozgássérült gyermek ellátását 

nem tudjuk vállalni. 

 

 

 

 

 

ÓRASZÁMOK, VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK 
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     Iskolánk arculatát évtizedek óta meghatározza az emelt szintű ének oktatása. Jelenleg heti 

2,5 óraszámban oktatjuk az éneket az 1-6. évfolyamon 1-1 osztályban, melyet az 1-4. 

évfolyamon heti 1 óra néptánc egészít ki. A 2008 -2009-es tanévtől kezdve a felső tagozaton 

megszűnik az emelt szint az emelt szintű angol miatt. Énekkar, kamarakórus továbbra is 

működik. Iskolánk énekkara rendszeresen szerepel a városi rendezvényeken, ünnepségeken.  

Az ének-zene emelt szintű oktatásának célja nem a művészképzés, hanem művészetpártoló és 

zeneértő, hangverseny-látogató közönség kinevelése. 

A felvétel rendje: minden év márciusában felvételi meghallgatást tartunk az érdeklődő 

gyerekeknek. 

 

NEMZETI, ETNIKAI KISEBBSÉGI ISKOLAI NEVELÉS ÉS OKTATÁS 

 

     1999 szeptemberében indítottuk be a német nemzetiségi oktatást, mely heti 5 órában, 

csoportbontásban történik. A csoportbontást a felhasználható órakeret terhére tudjuk 

megoldani, mivel az önkormányzat erre nem biztosít órakeretet. 

Csoportbontás:  

         alsó tagozaton névsor szerint történik 

         Felső tagozaton normál nemzetiségi és haladó nemzetiségi csoport 

A felső tagozatos tanulók csoportba sorolása a 4. évégi vizsga és a négy év tanulmányai 

alapján történik. Mindkét csoport tanítása ugyanazon könyvekből történik az átjárhatóság 

biztosítása érdekében.  

A csoportok bármely évfolyamon átjárhatóak, ha a tanuló teljesítette az ehhez szükséges 

követelményeket egy nyelvtani teszt formájában. 

Nyolcadik osztályban újabb csoportbontás történik. 

     Nyelvvizsgára készülő csoport  

     Nyelvvizsgázni nem szándékozó csoport 

A csoportbontás alapját tanulói és szülői nyilatkozat után egy az első két hétben megíratott 

nyelvtani teszt és szövegértés képezi. Ezután kezdődik a célirányos felkészülés az Origó 

alapfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsgájára.   

 Tanulóink a 4. és 6. osztály végén írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek, 8. osztályban pedig 

alapfokú nyelvvizsgára készítjük fel őket. A német nyelv tanulását, gyakorlását segíti a 

stadtlengsfeldi iskolával fenntartott kapcsolatunk, melynek keretében évente ill. kétévente 

cserekiránduláson vesznek részt tanulóink. 
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     1-4. évfolyamon választható a német és az angol nyelv, melyeknek az óraszáma az első 

három évfolyamon heti 1, majd a negyedik évfolyamon heti 3 óra.  

 

A tanulók egyes sajátos csoportjaira megfogalmazott kiemelt célok és azok sikerkritériumai: 

 

A gyerekek kedvet érezzenek a német nyelv tanulása iránt. Adekvát kép a németek 

életmódjáról, szokásairól, kultúrájáról. (min. 1700 aktív szókészlet 8. osztály végére) 

Tudjanak nyelvi környezetben beszélni, és ösztönözve legyen, hogy iskolán kívül is tanuljon. 

Első évfolyam végén, ha bármilyen tantárgyból gyengén teljesít, a készség tantárgyakon 

kívül, ne maradjon tagozaton. Második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik évfolyamok 

végén csak azok a tanulók maradhatnak a nemzetiségi németet tanulócsoportban, akiknek a 

készségtárgyak kivételével nincs kettes, vagy annál gyengébb érdemjegyük. A nemzetiségi 

németet tanuló osztályok „A” haladó és „B” felzárkózó csoportok tanulói számára kötelező a 

helyi alapvizsga, nyolcaik évfolyam végén. Az „A” haladó és „B” felzárkózó csoportok 

kialakítása az ötödik évfolyam félévétől történjen. Az „A” haladó csoportok negyedik, ötödik, 

és hatodik évfolyam végén (a készségtárgyak kivételével) nem lehet hármas, vagy attól 

rosszabb érdemjegyük. Ha ez előfordul, kikerülnek az „A” haladó csoportból, a „B” 

felzárkóztató csoportba. A csoportok között biztosítjuk az átjárhatóságot.  

 

Iskolai írásbeli beszámoltatás formái: 

 

Év eleji és év végi felmérések – százalékai is és az osztályzatok is piros színnel kerüljenek a 

naplóba. 

 

Az iskolai pedagógiai programjába a tehetség és képességkibontakoztatását segítő 

tevékenységek közé soroltuk. A levelezős versenyeket: Titok, Jonatán, Literátum. Német 

nyelvű újságok árusítását. Tulajdonképpen a délelőtti órák alatt történő tehetséggondozás 

történik az „A” haladó és „B” felzárkózó csoportok kialakításával. Mivel az új törvények 

szerint nem buktatható a tanuló a negyedik osztály végén, ezért kellene egy felzárkóztató 

csoport létrehozása és kötelezővé tenni a számukra. Egyben így segíteni a tanulási kudarcnak 

kitett tanulókat. A nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén a nemzeti, 

etnikai kisebbség történelmi, földrajzi, kultúra-és népismereti tananyagot nemcsak a 

tananyagban, hanem a délutáni programjainkban is beiktatunk. (pl.: „A Saláta” party, 

„Ostern” party, és „Nicolaus” bál) Történelmi, földrajzi tananyagot tartalmaznak bőven a 

nyolcadik osztályosok témakörei is: Deutschland, Österreich, Ungarn Feste und Bräuche.  

Nyári, kétévenkénti külföldi úttal biztosítjuk a magyar gyerekek számára az egy hetes idegen 

nyelv tanulását Schwarzenbruckban. A partnerkapcsolat megszilárdítására két évenként 

viszont fogadjuk a német partnerváros tanulóit.  

 

 

 

 

Tankönyvhasználat és óraszámok a német-nemzetiségi osztályokban: 
 

Osztály Tankönyv Heti óraszám 
Évi 

összóraszám 

1.a Mein erstes Deutschbuch  3 német, 1 német-ének + 1 106+37+37 
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német-testnevelés 

2.a Mein zweites Deutschbuch 4 német, 1 német-ének  143+37 

3.a 
Rund um das Jahr 

Lesebuch 3 Deutsch 3 
5 német 180 

4.a 
Rund um das Jahr 

Lesebuch 4 Deutsch 4 
5 német 180 

5.a 
Rund um die Welt  

Lesebuch 5 Deutsch 5 
5 német 180 

6.a 

Lesebuch 6 Deutsch 6 

Dr. Babári Ernő: Társalgási 

szituációk 

5 német 180 

7.a 

Lesebuch 7 Deutsch 7 

Dr. Babári Ernő: Társalgási 

szituációk 

5 német 180 

8.a 

Lesebuch 8 Deutsch 8 

Dr. Babári Ernő: Társalgási 

szituációk 

5 német 184 

 

 

 

 

Német helyi nyelvvizsga témái:  
 

1. Ich und meine Familie 

2. Schule 

3. Das ungarische Schulsystem 

4. Wohnung 

5. Unser Wohnort – Kecel 

6. Großstadt ↔Dorf 

7. Wo kauft man ein? (der Handel)  

8. Auf der Post 

9. Sport, Bewegung 

10. Wetter, Jahreszeiten 

11. Wenn man krank ist… (beim Arzt) 

12. Verkehr, Reisen (Zug, Bus, Flugzeug, Schiff, Auto) 

13. Freizeit, Unterhaltung 

14. Feiertage (Nikolaus, Advent, Wiehnachten, Fasching, Ostern) 

15. Umweltschutz 

16. Ungarn 

 

 

 

 

 

 

Írásbeli szöveges értékelés német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályokban: 

 

1. osztály német szöveges értékelés 

 

Mondatbank 
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Deutsche Sprache und Literatur 

Német nyelv és irodalom 

Klasse 1 

1. osztály 

 

Wortschatz/ Szókincs 

Sein/Ihr Wortschatz ist in  dem gelernten Themenkreis treffend und unfangreich. 

Szókincse a tanult témakörben pontos és kifejező. 

Meistens benutzt er/sie die passenden Wörter (in Hinsicht/in Beziehung) des 

gelerntenThemenkreises. 

Legtöbbször odaillő szavakat használ a tanult témakörrel kapcsolatban. 

Im Allgemeinen benutzt er/sie die passenden Wörter (in Hinsicht/in Beziehung) des gelernten 

Themenkreises. 

Általában a megfelelő szavakat használja a tanult témakörrel kapcsolatban. 

Sein/Ihr Sprachschatz ist mangelhaft in den gelernten (unvollständig, lückenhaft) 

Themenkreisen. 

Szókincse a tanult témakörben hiányos. 

 

 

Eingeübte Sätze/ Begyakorolt mondatok 

Bildern und Zeichnungen kann er/sie (eingeübte) Sätze in deutscher Sprache bilden. 

Képekhez, rajzokhoz (begyakorolt) mondatokat tud kapcsolni német nyelven. 

Meistens kann er/sie zu Bildern und Zeichnungen (eingeübte) Sätze in deutscher Sprache 

bilden. 

Többnyire tud német nyelven képekhez, rajzokhoz begyakorolt mondatokat kapcsolni. 

 

Lernziel/ Követelmény 

Er/Sie hat die Lernziele des Deutschunterrichts erreicht. 

A németóra tantervi követelményeit teljesítette. 

Er/Sie hat die Lernziele des Deutscunterrichts größtenteils erreicht. 

A németóra tantervi követelményeit többnyire teljesítette. 

 

2. osztály német szöveges értékelés 

Deutsche Sprache 

2. Klasse 

 

Sein/Ihr Wortschatz ist in dem gelernten Themenkreis treffend und unfangreich. 

Szókincse a tanult témakörben pontos és kifejező. 

 

Im Allgemeinen benutzt er/sie die passenden Wörter des gelernten Themenkreises. 

Általában a megfelelő szavakat használja a tanult témakörrel kapcsolatban. 

 

Sein/Ihr Sprachschatz ist mangelhaft in den gelernten Themenkreisen. 

Szókincse a tanult témakörben hiányos. 

 

Er/Sie kann die gelernten Wörter und kurze, einfache Sätze fehlerlos aufschreiben. 

A tanult szavakat, rövid, egyszerű mondatokat hibátlanul le tudja másolni. 

 

Er/Sie kann die gelernten Wörter und kurze, einfache Sätze mit einigen Fehlern aufschreiben. 
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A tanult szavakat, rövid, egyszerű mondatokat kevés hibával le tudja másolni. 

 

Er/Sie kann die gelernten Wörter und kurze, einfache Sätze noch mit vielen Fehlern 

aufschreiben. 

A tanult szavakat, rövid, egyszerű mondatokat még sok hibával másolja. 

 

 

Übungsdiktate gelingen ihm/ihr fehlerfrei. 

Tollbamondást hibátlanul old meg. 

 

Er/Sie macht im Diktat nur noch wenige Fehler. 

Tollbamondásban kevés hibát vét. 

  

Er/Sie macht im Diktat mehrere Fehler. 

A tollbamondásban sok hibát vét. 

 

…….. hat die Lernziele des Deutschunterrichts erreicht. 

A németóra tantervi követelményeit teljesítette. 

 

…….. hat die Lernziele des Deutschunterrichts größtenteils erreicht. 

A németórák követelményeit többnyire elsajátította. 

 

 

3. osztály német szöveges értékelés 

 

Szókincse / Wortschatz 

1. Sein / Ihr Wortschatz ist in dem gelernten Themenkreis treffend und unfangreich. 

Szókincse a tanult témakörben pontos és kifejező. 
 

2. Meistens benutzt er / sie die passenden Wörter des gelernten Themenkreises. 

Legtöbbször odaillő szavakat használ a tanult témakörrel kapcsolatban. 
 

3. Im Allgemeinen benutzt er / sie die passenden Wörter des gelernten Themenkreises. 

Általában a megfelelő szavakat használja a tanult témakörrel kapcsolatban. 
 

4. Sein / Ihr Sprachschatz ist mangelhaft in den gelernten Themenkreisen. 

Szókincse a tanult témakörben hiányos. 
 

Olvasás/Lesen 
 

l. Er / Sie kann einen eingeübten Text selbständig lesen und verstehen. 

Begyakorolt szöveget önállóan olvas és értelmez. 
 

2. Er / Sie liest Texte fliessend und erfasst ihren Sinn. 

Szöveget folyamatosan olvas, jól értelmez. 
 

3.Das laute Vorlesen muss er / sie noch eifrig üben, um mehr Sicherheit zu gewinnen. 

A hangos olvasást még szorgalmasan kell gyakorolnia, így nagyobb biztonságra tehet szert.  
 

Tollbamondás 
 

1. Übungsdiktate gelingen ihm /ihr fehlerfrei. 

Tollbamondást hibátlanul old meg. 
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2. Er/Sie macht im Diktat nur noch wenige Fehler. 

Tollbamondásban kevés hibát ejt.  
 

3. Er/Sie macht im Diktat mehrere Fehler. 

Tollbamondásban több hibát ejt. 

Másolás 
 

1. Er/Sie kann die gelernten Wörter unk kurze einfache Sätze fehlerlos aufschreiben. 

A tanult szavakat, rövid, egyszerű mondatokat hibátlanul le tudja másolni. 
 

2. Er/Sie kann die gelernten Wörter und kurze, einfache Sätze mit einigen Fehlern 

aufschreiben. 

A tanult szavakat, rövid, egyszerű mondatokat kevés hibával le tudja másolni.  
 

3. Er/Sie kann die gelerntern Wörter und kurze, einfache Sätze noch mit vielen Fehlern 

aufschreiben. 

A tanult szavakat, rövid egyszerű mondatokat még sok hibával másolja. 
 

Záró mondatok 
 

1.Er/Sie hat die Lernziele des Deutschunterrichts erreicht. 

A németóra tantervi követelményeit teljesítette. 

 

2. Er/Sie ha die Lernziele des Deutschunterrichts grösstenteils erreicht. 

A németórák követelményeit többnyire elsajátította. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8. ÉVFOLYAMON VÁLASZTHATÓ AZ ANGOL EMELT SZINT.  

 

A választhatóság feltétele: 

 Szülői nyilatkozat 
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 Nagyobb létszám jelentkezése esetén tantárgyi mérés eredménye. 

A szintfelmérő dolgozat legalább 90 %-os teljesítésével lehet az emelt szintű csoportba 

bekerülni. A teszt eredményén kívül figyelembe vesszük a tanuló addigi munkáját, a 

nyelvtanuláshoz való viszonyát is. 

Átjárhatóság: ha a félévi teljesítménye nem felel meg az elvárásnak (négyes vagy ötös), akkor 

visszakerül az alapcsoportba. 

Ha teljesítménye az alapcsoportban kiemelkedő, akkor –a felzárkózást- vállalva átkerülhet az 

emelt szintű csoportba. 

A hetedik osztálytól kezdve délutáni szakkörök keretében, a nyolcadik osztály év elején a 

csoportok újra osztásával lehetővé válik, hogy a nyelvvizsgázni szándékozók külön csoportba 

kerüljenek. A tanulók vizsgázási szándékáról a szülők és a tanulók írásban nyilatkoznak. 

 

5. osztály 

CÉL 

 

A nyelvtanuláshoz szükséges alapvető készségek megalapozása, a nyelvtanulás szokásainak 

kialakítása, az angol nyelv iránti érdeklődés ébren tartása, a nyelvtanulás megszerettetése. 

Ismerjék meg a tanulók az alapvető nyelvtani szerkezeteket, köztük lévő kapcsolatokat, 

szabályszerűségeket, összefüggéseket, hogy tudják a nyelvet hétköznapi helyzetekben 

sikeresen használni. Tudjanak számukra szükséges információkat, illetve lényeget kiszűrni, és 

így egyszerű beszélgetést folytatni saját közvetlen világukról. Fokozatosan növekedjen az 

önbizalmuk, hogy merjenek megszólalni angol nyelven. Váljanak érdeklődővé az angol 

nyelvterületek népei, kultúrája iránt is.  

 

KÖVETELMÉNY 

Beszédértés 

 A tanuló 

- értse meg az előző szintnél változatosabb kérdéseket, a tanult szavakat, 

kifejezéseket,  

- ismerje fel a számára fontos információkat néhány mondatos közegben, 

 

- értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait,  

- tudjon reagálni 3-4 mondatos közlésre szóban, vagy írásban, 

- legyen képes megoldani a hallás utáni megértési gyakorlatok feladatait. 

 

Beszédkészség 

 A tanuló 

- tudjon megközelítőleg helyes kiejtéssel, hanglejtéssel, hangsúllyal egyszerű 

mondatokat ismételni, illetve kimondani, 

- tudjon néhány szóval, vagy rövid mondatokkal reagálni hallott, vagy látott 

jelenségekre, 

- tudjon információt kérni és adni, 
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- tudjon embereket, állatokat, tárgyakat és helyeket egyszerűen jellemezni, 

- tudja tetszését, nem tetszését kifejezni, 

- ismerje az érzelmek és a vélemény kifejezésének módját, 

- tudjon kérdésekre válaszolva és egyszerűen beszélni a mindennapi életben vele, 

családjával és társaival kapcsolatos történésekről, 

- tanuljon meg és használjon rövidebb, hosszabb nyelvi egységeket. 

 

Olvasásértés 
 A tanuló 

- legyen képes a tanult szöveget felolvasni, 

- találkozzon különböző típusú szövegekkel (pl. képregény, történet, útmutató) 

- tudjon az olvasott szöveghez kapcsolódó feladatokat megoldani, 

- értsen meg egyszerű ismerős nyelvi elemekből álló szöveget  

- ismerje fel és értse meg az ismert szavakat, kifejezéseket, egyszerű mondatokat 

Íráskészség 

  A tanuló 

- tudjon szavakat, majd egyszerű ismerős szöveget tollbamondás után helyesen 

leírni, 

- legyen képes szavakat, kifejezéseket, egyszerű mondatokat emlékezetből leírni, 

- írjon minta alapján több mondatból álló összefüggő szöveget (bemutatkozás, 

párbeszéd, eseménysor, képeslap) 

- tudjon feladatokat írásban megoldani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOM 

 

Kommunikációs szándék Fogalomkörök 

Bemutatkozás, bemutatás 

Dolgok megnevezése, leírása 

Betűzés 

Szókincs: melléknevek 

                színek 

-Mennyiségi viszonyok, számnevek, főnevek 

egyes és többes száma. 

 

-személyes névmások 

-minőségi viszonyok, melléknevek 
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                testrészek 

                köszönés, elköszönés 

 

Információkérés 

Képeslap írása 

Szókincs: családtagok 

                 személyes adatok 

                 kedvenc tárgyak 

 

Vásárlás  

Köszönet és arra reagálás 

Az iskolai élet 

Szókincs: állatok 

                 a hét napjai  

                 tantárgyak 

A brit iskolák 

 

Információkérés 

Az idő kifejezése 

A napirend leírása 

Szókincs: napirend 

                szabadidős tevékenységek 

Nagy-Britannia -szokások 

 

Információkérés 

Információadás 

Dolgok helyének megjelölése 

Szókincs: a ház részei 

                 bútorok 

                 a városban 

Tipikus brit házak 

 

Személyek leírása 

Információkérés 

Információadás 

Vásárlás 

Szókincs: melléknevek 

                Házimunka 

                Ruhadarabok 

A multikulturális Nagy-Britannia 

-a birtoklás kifejezése: -’s 

térbeli viszonyok-elöljárószók 

 

-A cselekvés, történés, létezés kifejezése, a 

’be’ ige jelen idejű alakjai 

-A birtokos jelzők 

 

 

 

-Mennyiségi viszonyok- a rendhagyó főnevek 

többes száma 

-Mutató szavak 

-A birtoklás kifejezése -’have got’  

 

 

 

 

 

-Időbeli viszonyok 

-A cselekvés, létezés, történés kifejezése- Az 

egyszerű jelen idő 

 

 

 

-A képesség kifejezése- ’can’ 

-A cselekvés, történés, létezés kifejezése 

’there is / there are’ 

-Térbeli viszonyok 

A szükségesség kifejezése- ’must’  

 

 

 

 

-A cselekvés, történés, létezés kifejezése- A 

folyamatos jelen idő 

A kétfajta jelen idő összehasonlítása 

-Minőségi viszonyok 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

1. Az én világom 

2. Vásárlás 

3. Az iskola és az iskolai élet 

4. Ház, lakás 
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5. Az iskola 

6. Az idő kifejezése 

7. Lakóhely, városom 

8. Mindennapi életünk 

 

6. osztály 

CÉL 

 

A kommunikációs alapkészségek továbbfejlesztése, hogy a tanuló tudja a nyelvet hétköznapi 

helyzetekben használni, erősödjön önbizalma az aktív nyelvhasználat terén. Bővüljenek 

ismeretei az angol nyelvterület országainak életéről és kultúrájáról. Legyenek birtokában a 

számukra legmegfelelőbb tanulási módszereknek, tudatosuljon bennük, hogy a nyelvtanulás 

egyes területein milyen eredményeket értek el, és hogyan javíthatják nyelvtudásukat.  

 

KÖVETELMÉNY 

Beszédértés 

 A tanuló:  

- értse meg tanárának a tananyaggal vagy a mindennapi élet beszédtémáival 

kapcsolatos egyszerű angol nyelvű magyarázatát, 

- ismerje fel a számára fontos részleteket,  

- a szöveg-összefüggésekből próbálja kikövetkeztetni az ismeretlen elemek 

jelentését,  

- a szükséges ismeretek birtokában (színhely, szereplők) értse meg a tudásszintjének 

megfelelő hanganyagot,  

- legyen képes megoldani a hallás utáni értési gyakorlatok szövegéhez rendelt 

feladatokat 

Beszédkészség 

 A tanuló 

- megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban használja az 

általa elsajátított nyelvi anyagot,  

- tudjon néhány szóval reagálni hallott vagy látott jelenségekre 

- tudjon információkat kérni és adni a tanult szókincsen belül 

- tudja érzelmeit, véleményét kifejezni, illetve ezek iránt másoknál érdeklődni,  

- tudjon fenntartani rövid beszélgetést, ismert, mindennapi témáról, a tantervben 

szereplő témakörökről,  

- megértési problémák esetén tudjon segítséget kérni 

- tudja az általa ismert témakörökhöz tartozó képekről néhány összefüggő mondatot 

mondani 

- tegyen összehasonlításokat, beszéljen pillanatnyi, múltbéli vagy jövőbeli 

cselekvésekről, történésekről, eseményekről,  

Olvasásértés 

 A tanuló 
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- sajátítsa el a szöveg alaposabb és önállóbb megértése céljából a néma olvasás 

készségét 

- tudjon a maga tudásszintjén számára megfelelő szöveget önállóan is megérteni, 

egyszerű információt kiszűrni 

- tudja az olvasott szöveg lényegét röviden összefoglalni, 

- ismerje fel új szövegkörnyezetben is a tanult nyelvi elemeket 

- tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatban egyszerű feladatokat megoldani 

Íráskészség  

 A tanuló 

- tudjon ismert szavakból álló, a már tanult nyelvtani jelenségekre épülő szöveget  

tollbamondás után leírni,  

- tudjon tankönyvi, munkafüzeti feladatokat írásban megoldani,  

- tudjon egyszerű, tényszerű információkat közvetítő mondatokat írni,  

- tudjon több mondatból álló, összefüggő szöveget írni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOM 

 

Kommunikációs szándék 
Fogalomkörök 

Üdvözlés, bemutatkozás 

Személyes információ kérése, adása, 

személyek azonosítása, leírása 

Külső tulajdonságok összehasonlítása 

Szókincs: barátok, család, 

- a cselekvés, történés, létezés 

kifejezése  

             jelen idők 

             kérdésalkotás 

- névelők: a/an, the 
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                személyi adatok,  

                színek, ruhák,  

                sport, számok,  

                tanterem 

 

Vásárlás, üzletek 

Dátum kifejezése 

Fontos dátumok 

Hónapok 

Napi teendők 

Egy tipikus év Nagy-Britanniában 

Szókincs: család, 

                 tevékenységek, 

                 árak, vásárlás,  

                 hónapok,  

                 időjárás, 

                 szokások, hobbik 

 

Leírások állatokról  

Kedvencek  

Szókincs: állatok 

                testrészek,  

                külső tulajdonságok, kedvencek 

 

Egészségügy 

Betegségek, orvosnál 

Információkérés 

Információadás 

Levélírás 

Balesetek 

Nyaralás 

Szókincs: egészség 

                orvosnál, fogorvosnál 

 

Étteremben 

Ételrendelés 

Bevásárlás 

Mesemondás 

Főzés, receptek írása 

Ételek és étkezési alkalmak 

Étkezési szokások 

Szókincs: ételek, italok,  

                étteremben, 

                receptek 

 

Különbségek leírása 

Személyek összehasonlítása 

A világ országai  

Ruhavásárlás 

Ünnep, hagyomány 

- térbeli viszonyok kifejezése- 

elöljárószók 

- There is/are 

 

 

- egyszerű és folyamatos jelen idő  

- mennyiségi viszonyok- 

sorszámnevek 

- keltezés  

 

 

 

 

 

 

 

 

- minőségi viszonyok- melléknevek 

- object pronouns 

- mutatószók-this, that, these, those 

- mennyiségi viszonyok-some/any 

 

 

- egyszerű múlt idő 

- rendhagyó igék 

 

 

 

 

- going to –a jövő idő 

- mennyiségi viszonyok- 

megszámlálható és 

megszámlálhatatlan főnevek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- melléknév fokozása 

- hasonlítás 
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A brit szigetek 

Szókincs: földrajz 

                országok, 

                kontinensek 

                ruhák 

Az USA 

Valentin nap 

 

Szórakozási szokások 

Szabadidős tevékenységek 

Film, mozi, rádió, TV 

Találkozás megbeszélése 

Szórakozás Nagy-Britanniában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a birtoklás kifejezése- have to 

- gyakorisági határozók 

- határozók ly képzővel 

- javaslattevés 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

1. Az én világom: személyi adatok, család, származás, barátok 

2. Az emberek: külső leírása, öltözködése, ruhadarabok, pillanatnyi tevékenységeik 

3. Az állatok: különbségek ember és állat között, bemutatásuk 

4. Egészség, betegség 

5. Ételek 

6. Szórakozás 

 

7. osztály 

CÉL 

 

A kommunikációs alapkészségek továbbfejlesztése, hogy a tanuló tudja a nyelvet hétköznapi 

helyzetekben használni, erősödjön önbizalma az aktív nyelvhasználat terén. Bővüljenek 

ismeretei az angol nyelvterület országainak életéről és kultúrájáról. Ismerje meg és fogadja 

érdeklődéssel a különböző országok közötti szokásbeli és kulturális különbségeket.  

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

Beszédértés 

 A tanuló 

- értse meg tanárának a tananyaggal vagy a mindennapi élet beszédtémáival 

kapcsolatos egyszerű angol nyelvű magyarázatát,  

- értse meg a tananyagra vonatkozó kérdéseket, és tudjon ezekre válaszolni,  

- értse meg a mindennapi beszédhelyzetekben feltett kérdéseket, és tudjon ezekre 

válaszolni,  

- értse meg a hosszabb, mindennapi témákról szóló, ismert nyelvi elemeket is 

tartalmazó szövegeket, párbeszédeket,  

- tudja kiszűrni a szövegből a lényeget, találja meg a fontos információkat. 

 

Beszédkészség 

 A tanuló 



 
 

117 

 

- valós beszédhelyzetben tudjon információt kérni és adni,  

- tudjon fenntartani rövid beszélgetést, ismert, mindennapi témáról, a tantervben 

szereplő témakörökről,  

- tudjon embereket, tárgyakat és helyeket egyszerűen jellemezni, összehasonlítani,  

- tudja tetszését, nem tetszését, véleményét kifejezni,  

- alkalmazza a tanult beszédhelyzetek párbeszédeit a szerepjátékokban,  

- tudjon az általa ismert témakörökhöz tartozó képekről, illetve képsorokról 

összefüggő mondatokat alkotni, egyszerű történeteket elmondani. 

 

Olvasásértés 

 A tanuló 

- tudjon a tudásszintjének megfelelő szövegről általános képet alkotni, tudja a 

számára szükséges információt kikeresni,  

- tudja egyes ismeretlen szövegelemek jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni,  

- tudja az olvasott szöveg lényegét röviden összefoglalni,  

- ismerkedjen meg a mindennapi életben gyakran előforduló autentikus 

szövegekkel,  

 

Íráskészség 

 A tanuló 

- tudjon több mondatból álló egyszerű, összefüggő szöveget írni, (elbeszélés, leírás), 

- tudjon egyszerű fogalmazást írni mindennapi életével kapcsolatos eseményekről, 

és az őt érdeklő jelenségekről,  

- tudja egyszerű mondatait logikai kapcsolat alapján egybefűzni,  

- tudjon egyszerű levelet fogalmazni, ismerje az ilyen levelezés formai szabályait. 

 

TARTALOM 

 

Kommunikációs szándék Fogalomkörök 

Kérdés, információkérés 

Válaszadás, információadás az előző szintnél 

hosszabb terjedelemben 

Tanácsadás, útbaigazítás  

Érdeklődés felkeltése 

Sajnálkozás (That’ s a pity) 

Figyelmeztetések, tanácsok 

Hasonlóságok, különbségek kifejezése 

Utasítások 

Figyelemfelhívás (Excuse me ) 

 

 

 

 

 

Otthon 

Család, rokonok 

Házimunka  

Űrkutatás, jövő 

London: városi közlekedés 

Időbeli viszonyok: 

- múlt idő, múltbéli események, 

történet elmesélése ( Simple Past) 

- Múltbéli cselekvések leírása, 

egymáshoz való viszonyuk – 

egyidejűség 

- Folyamatosság, párhuzamosság 

(Past Continuous, Past Simple) 

- Jelen idő (Present Simple, Present 

Continuous) 

- Jövő idő 

Jövendölés , előrejelzés (Going to, 

Simple Future, Present 

Continuous for future) 

- Present Perfect 

- Present Perfect és a Past Simple 

összehasonlítása 

- Időhatározók: 

       Jelenre utalás ( now, every 

day…) 
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               Útbaigazítás 

               Városnézés 

 

Canada 

New York 

 

        Múltra utalás (yesterday, last     

week) 

        Jövőre utalás (next year) 

- Felszólítás tiltás 

- Modális jelenségek kifejezése:  

            Képességek (can) 

            Előrejelzés (will) 

            Szükségesség (need) 

            Kötelesség (must, have to,  

should) 
- Mennyiségi viszonyok: nagy 

számok 

- Névelők 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

1. Otthon és távol 

2. Szórakozzunk! 

3. A holnap világa 

4. Mi történt? 

5. Városnézés 

6. Az iskola: viselkedési szabályok 

7. Filmek, filmkritikák 

8. Problémák 

 

 

 

8. osztály 

 

CÉL 

 

Az eddigi eredmények megszilárdítása mellett az a cél, hogy az előző évfolyamokon 

tanultakat kreatív módon próbálják alkalmazni és ezzel egy időben az angol nyelv 

segítségével újabb információkhoz jussanak. Sikerélmény hatására nyelvtudásuk további 

fejlesztésére is gondoljanak.  

 

KÖVETELMÉNY 

 

Beszédértés 
 A tanuló 

- értsék meg a tanár leginkább angol nyelven folyó óravezetését. 

- értsék meg a természetes beszédtempót megközelítő mindennapi vagy tanult 

témáról szóló szöveget.  

- ismeretlen szavakra, kifejezésekre próbáljon a szövegkörnyezetből következtetni.  

 

Beszédkészség 
 A tanuló 

- tudjon kezdeményezni és fenntartani rövid beszélgetést mindennapi témákban.  
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- tudjon társaival valós vagy szimulált beszédhelyzetek, párbeszédet szerepjátékok 

formájában is előadni,  

- tudjon beszélni életéről, ambícióiról,  

- tudjon az általa ismert témakörökhöz tartozó képekről, képsorokról összefüggően 

beszélni,  

- tudjon történeteket elmesélni,  

- tudja mondanivalóját többféleképpen kifejezni, gondolatait egyszerű módon 

körülírni. 

 

Olvasáskészség 
 A tanuló 

- tudjon a maga tudásszintjének megfelelő szöveget övállóan megérteni, a szövegről 

általános képet alkotni, abból a számára szükséges információt kikeresni,  

- tudja egyes ismeretlen szövegelemek jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni,  

- tudjon szöveggel kapcsolatos igényesebb feladatot megoldani (pl. indoklás), 

 

Íráskészség 
 A tanuló 

- tudjon változatosabb formában is több mondatból álló egyszerű, összefüggő 

szöveget írni,  

- tudjon egyszerű fogalmazást írni mindennapi életével kapcsolatos eseményekről és 

az őt érdeklő jelenségekről,  

- tudja írásban egyszerűen kifejezni tetszését vagy nemtetszését, véleményét, 

érzelmeit, tudjon ezek után másoknál érdeklődni,  

- tudjon levelet megfogalmazni, betartva a levélírás szabályait,  

- írásbeli feladatok megoldásakor tudjon szótárt használni. 

 

TARTALOM 

 

Kommunikációs szándék Fogalomkörök 

Kérdés, információkérés 

Válaszadás, információadás hosszabb 

terjedelemben 

Új információ bevezetése, érdeklődés 

felkeltés 

Tanácsadás, Útbaigazítás 

Vélemény kifejezése 

Figyelmeztetés 

Sajnálkozás kifejezése 

Egyetértés 

Emberek leírása  

Foglalkozások 

Munkahelyek 

Hivatalos levél 

Ruhák, méretek 

Múlt és jelen 

Ételek, vásárlás 

Egészség, betegség 

- Időbeli viszonyok ismétlése: 

Present tenses 

Present Perfect and Past Simple 
- Modális jelenségek kifejezése:  

         képesség, lehetőség (can, could, will 

be, able to) 

 

         kötelesség (must, had to, will have 

to, should, shouldn’t) 

- Mennyiségi viszonyok:  

Megszámlálható és 

megszámlálhatatlan főnevek 

(some/any, a lot of, many, much, a bit 

of, a few) 

 

Mennyiségi egységek (a bottle of…) 

- Gyakorisági határozók 

- Ing forms 
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Testrészek 

Egészséges életmód 

Híres emberek 

Időjárás 

Természeti jelenségek 

Állatok 

- Feltételes mondatok 

- Szenvedő szerkezet:  

         Múlt és jelen idő 

         Might 

- Főnevek, melléknevek 

 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

1. A munka világa 

2. Öltözködés, divat 

3. Élet a múltban 

4. Erőnlét és egészség 

5. Hírnév és szerencse 

6. Barátok 

7. Az óceánok világa 

 

 

 

 

 

NÍVÓCSOPORTOS  MATEMATIKA OKTATÁS 

 
Intézményünkben a 7. és 8. évfolyamon folyik nívócsoportos oktatás, melyet a következő 

tanévtől a hatodik évfolyamon is szeretnénk bevezetni. 

A minőségi bontás lényege, hogy három osztályból három csoport jön létre. A csoportokba 

hasonló képességű tanulók kerülnek. Azonos szinten teljesítők tanítása mind a tanulóknak, 

mind a tanároknak könnyebb és eredményesebb. 

A tanulók csoportba sorolása az ötödikes, ill. a hatodikos jegyek alapján történik. 

A csoportok közötti átjárhatóság mindkét irányba a tanuló teljesítménye alapján biztosított, 

mivel azonos tankönyvből, azonos tanmenet alapján, azonos óraszámban tanulnak a gyerekek. 

Minden csoportnak biztosítunk délután fejlesztő illetve tehetséggondozó, felvételire felkészítő 

foglalkozásokat, szakköröket. 

 

 

NAPKÖZI 

A 2007/2008. tanévben iskolánkban a fenntartó döntése alapján csak az alsó tagozaton 

indítunk napközit 6 csoporttal, átlag 25 gyerekkel. A napközi feladata a mindennapi tanulás 

megoldása, testedzés és a szabadidő hasznos eltöltése az iskola által kínált lehetőségek között. 

 

SZAKKÖRÖK 
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Intézményünkben számos szakkör, fejlesztő foglalkozás segítette a tanulást, a versenyekre 

való felkészülést és a felzárkózást. Az ezekre fordítható órakeret sajnos egyre szűkösebb, 

pedig nagy az igény és az érdeklődés ezekre a foglalkozásokra. 

Szakköreink: sport (futball, kézilabda, kerékpár), gazdasszonyképző, honismeret, 

hagyományápolás, történelmi táncok, informatika. 

 

 

A PEDAGÓGIAI  PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK  ÉS  

FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 
 

1. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést és a tanulók tevékenykedtetését az 

osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök 

szolgálják /tantermenként egy-egy/: írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, televízió, 

videolejátszó, kazettás magnetofon, CD lejátszó. 

 

2. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

/tantermenként/: 

 Képek, betűkártyák, szótagkártyák 

 Hívóképek 

 Írott és nyomtatott ABC /falikép/ 

 Kis és nagybetűs nyomtatott ABC /falikép/ 

 Betűsín 

 Írott kis és nagy ABC 

 Bábok /10 db/ 

 Fali tablók: 

 Hangtani ismeretek 

 Szavak alakja, jelentése 

 A szó 

 A mondat 

 Gyermeklexikon /10 db/ 

 Szólások, közmondások könyve 

 Nemzeti jelképek /fali tabló/ 

 Fali táblák: 

 Igék 

 Az igenév 

 A teljes hasonulás 

 Mondat 

 Az állítmány fajtái 

 A jelzők rendszere 

 Ok és célhatározó 

 Történelmi arcképsorozat 

 Helyesírási szabályzat és szótár /10 db/. 

 

3. Az alsó tagozatos matematika tanítást segítő felszerelések és taneszközök 

/tanmenetenként/: 
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 Űrmérték /cl,dl,l/ 

 Demonstrációs óra 

 Táblai vonalzók 

 Táblai körző 

 Számkártyák /1-1000-ig/ 

 Helyi értéktáblázat 

 Kéttányéros mérleg és súlytáblázat 

 Hőmérő 

 Színes rudak 

 

4. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

 Az idő /oktatótábla/ 

 Iskolai iránytű 

 Magyarország domborzati térképe 

 Magyarország közigazgatási térképe a megyecímerekkel 

 Szobai hőmérő 

 Borszeszégő 

 Domborított földgömb 

 Videókazetták: 

 Életközösségek I. 

 Életközösségek II. 

 Életközösségek III. 

 Életközösségek IV. 

 Vadon nőtt gyógynövényeink 

 Dunántúli középhegység 

 Dunántúli dombvidék 

 Alpokalja 

 Homokasztal 

 Tanulói kisérleti dobozok /8 db/ 

 Ásványok 

 Magyar nemzet jelképei /fali tabló/ 

 Élő természet /diapozotívok/ 

 Testünk /videofilm/ 

 Közlekedés szabályai /videófilm/ 

 Nagyító 

 Szűrőpapír 

 

5. Az alsó tagozatos ének- zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

 Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob. 

 Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n: 

 Magyar népzenei anyag 

 Gyermekdalok 

 Himnusz 

 Szózat 

 Magyar és rokon népek dalai 
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 Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyes kar 

 Iskolai ünnepek újabb dalai 

 Európai népdalok 

 Egyházi énekek 

 Jeles napok, ünnepkörök dalai 

 Kórusművek, műzenei szemelvények 

 

6. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

 Diapozítívek 

 Steindl Imre: Országház 

 Kispaládi parasztház 

 Thököly vár- Késmárk 

 Medgyessy Ferenc: Anyaság 

 Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra 

 Kovács Margit: Szamaras, Sámson dombormű 

 Szőnyi István: Este 

 Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja 

 Pabló Picasso: Maia arcképe 

 Ferenczy Noémi: Noé bárkája - gobelin 

 Cifraszűr, bölcső, csengős népi játék 

 Hollókői ház 

 Füstös konyha 

 Matyó tisztaszoba 

 Mai lakóház külső és belső képe 

 Árva vára 

 Pollach Mihály: Nemzeti Múzeum 

 Schaár Erzsébet: Kirakat 

 Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép- ezüstvessző rajz, Hónapok - Berry herceg 

hóráskönyvéből 

 Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt ló 

 Paul Cézanne: Csendélet 

 Ferenczy Károly: Festőnő 

 Fényes Adolf: Testvérek 

 Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal 

 Bálint Endre: Vándorlegény útra kél 

 Ember alakú butella 

 Kerített ház - Pityerszer 

 Botpaládi ház 

 Faragott, festett, oromzatos ház - Hegyhátszentpéter 

 Hősök tere 

 Vajdahunyad vára 

 Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési Ház 

 Ligeti Miklós: Anonymus 

 Ferenczy Béni: Bem érem 

 Götz János: Szarvas 

 Cseh László: Táncolók 

 Michelangelo: Ádám teremtése 

 Ferenczy Károly: Október 

 Fényes Adolf: Babfejtők 
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 Koszta József: Tányértörölgetők 

 Glatz Oszkár: Birkózók 

 Kapaszító, kunsági gyapjú hímzés, hímes tojás, mézeskalács báb 

 Aratókorsó, tálak, miskakancsó 

 Magyar koronázási jelvények 

 

7. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések, taneszközök: 

 

 Olló, kés, vonalzó 40 db 

 Mintázó eszközök 20 db 

 Építőkocka fa 

 Szövőkeret 30 db 

 Csiszolópapír 

 

8. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

 Síp 

 Gumilabda 20 db 

 Babzsák 20 db 

 Ugrókötél 20 db 

 Kislabda 20 db 

 Tornapad 3 db 

 Tornazsámolyok 6 db 

 Medicinlabda 10 db 

 Karika 20 db 

 Jelzőszalagok 10 db 

 Ugrószekrény 1 db 

 Dobbantó 1 db 

 Tornaszőnyeg 4 db 

 Bordásfal 10 db 

 Mászókötél 5 db 

 Mérőszalag 1 db 

 

Felső tagozat: 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

 Irodalomtörténeti térkép 3 db 

 Írói arcképcsarnok 3 db 

 Magyar értelmező szótár 5 db 

 Szinoníma szótár 5 db 

 Helyesírási tanácsadó szótár 5 db 

 Életrajzi lexikon 5 db 

 Helyesírási szabályzat és szótár 20 db 

 

 Hanganyag: 

 Népdalok, népmesék 

 János vitéz 
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 Mitológiai és bibliai történetek 

 A kis herceg 

 Görög regék és mondák 

 Rege a csodaszarvasról 

 Népballadák 

 Arany: a walesi bárdok 

 Toldi 

 Egri csillagok 

 Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór 

művei 

 Halotti beszéd és könyörgés 

 Ómagyar Mária - siralom 

 Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig 

 Megzenésített versek 

 

 Videofilmek: 

 János vitéz 

 A Pál utcai fiúk 

 Rab ember fiai 

 Egri csillagok 

 

Testnevelés: 

 

 Ugródomb 

 Magasugró mérce 1 pár 

 Magasugró léc 1 db 

 Maroklabda 25 db 

 Súlygolyó 3 kg - 5 db 

 Súlygolyó 4 kg - 5 db 

 Svédszekrény 2 db 

 Gyűrű 1 pár 

 Gerenda 

 Ugródeszka 2 db 

 Zsámoly 8 db 

 Medicinlabdák 30 db 

 Ugrálókötél 20 db 

 Mászórúd 1 db 

 Kosárlabda 15 db 

 Kézilabda 40 db 

 Futball - labda 30 db 

 Röplabda 1 db 

 Kézilabda kapu 1 pár 

 Kosárlabda palánk 2 pár 

 Gumi ball 8 db 

 Gumilabda 30 db 

 Bordásfal 10 pár 

 Tornapad 8 db 

 Szőnyeg 4 db 

 Tornaszőnyeg 
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 Stopper óra 4 db 

 

Biológia: 

 

 Biológia egységcsomag 

 Bonctű 

 Csíráztató 

 Diapozitívek 5-8.oszt. 

 Metszettároló 

 Mikroszkópok 3 db 

 Rovarok - oktatótábla 

 Lepkék - oktatótábla 

 Sertés koponya 

 Juh koponya 

 Madár csontváz 

 Emlős csontváz 

 Fogtípusok 

 Lábtípusok 

 Szarvasmarha oktatótábla 

 Házityúk 

 Erdők legjellemzőbb élőlényei - oktatótábla 

 Fenyő - oktatótábla 

 Erdei pajzsika - oktatótábla 

 Kocsányos tölgy virága 

 Ehető és mérgező gombák - oktatótábla 

 Keresztes pók - oktatótábla 

 Mókus 

 Sün 

 Szarka 

 Róka 

 Őz agancs 

 Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei 

 Sáska 

 Varjú 

 Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei 

 Hal  

 Béka 

 Rák testfelépítése 

 Fürge gyík 

 Nemzeti parkjaink - oktatótábla 

 Fali tablók: 

 Egysejtűek 

 Szivacsok, csalánozók 

 Gyűrűsférgek 

 Puhatestűek 

 Ízeltlábúak 

 Gerincesek 



 
 

127 

 

 Moszatok, zuzmók, mohák, harasztok 

 Nyitvatermők 

 Zárvatermők 

 A lomblevél működése 

 A virág és a virágzat 

 Termések, terméstípusok 

 A fásszár keresztmetszete 

 Az emberi csontváz 

 Az emberi bőr 

 Csípőcsont 

 Csövescsont 

 Koponya 

 Emberi torzó 

 Lapos és csöves csont metszete 

 Emberi nyelv fogakkal 

 Légzés - oktatótábla 

 Szív - modell 

 Vese - metszet 

 Az ember szaporodása - 8 db-os oktatótábla 

 Szem - modell 

 Hallás és egyensúly szerv -modell 

 Emberi fej - metszet 

 Fül modell 

 

Egészségtan: 

 

 Videofilmek: 

 Az élelem 

 Alapvető élelmiszerek 

 Az izmok és a mozgás 

 A dohányzás és az egészség 

 Vigyázz a gyógyszerekkel 

 Járvány, avagy a gyermek kábítószer, alkohol 

 Ép testben ép lélek 

 Az emberi szervezet reprodukciós rendszere 

 

Történelem: 

 

 Térképek: 

 Az ókori Egyiptom 

 Az ókori Görögország 

 A Római Birodalom 

 Magyarország a X-XI. sz-ban 

 A tatárjárás Magyarországon 1241-42- 

 A feudális Magyarország a 15. században 

 Magyarország a 17. században 

 Európa a 19. században 

 Európa 1815-1849 

 Az Osztrák - Magyar Monarchia 1914-ben 
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 Európa a II. világháború idején 

 

 Videokazetták: 

 Egyiptom, a Nílus ajándéka 

 A piramisok 

 A kínai Nagy Fal 

 Az ókori Hellász 

 Róma építészete 

 Honfoglalás államalapítás 

 Élet a középkori Európában 

 Hunyadi János 

 A kiegyezés 

 Versailles 

 A 2. Világháború 

 

 Egyéb: 

 A magyar államcímer története 

 Írásvetítő transzparens 5-8. oszt. 

 Diapozitívsorozat 5-8. oszt. 

 Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől 

 A középkori társadalom 

 

Német: 

 

 Büderchen komm tanz mit mir ( kazetta, könyv ) 

 Schulbus 1 (kazetta, könyv ) 

 ABC kártya 

 Pinpong 1 (tankönyv, kazetta, munkafüzet) 

 A főnév szótári alakjai 

 Az elöljárószó 

 

Matematika: 

 

 Táblai körző 5 db 

 Táblai vonalzó 5 db 

 Táblai szögmérő 5 db 

 Méterrúd 5 db 

 Összerakható m3 fából 

 Számegyenes, koordinátarendszer 

 Helyiérték táblázat 

 Halmazok 

 Derékszögű koordinátarendszer 

 Lineáris függvény 

 Másodfokú függvény 

 Abszolút érték függvény 

 Mértékegységek 

 Területszámítások 

 Kocka, téglatest 

 Űrmérték sorozat 
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 Szétszedhető dm3 

 Tükrözés 

 Terület és kerületszámítások 

 Négyszögek kerülete, területe 

 Szögpárok 

 Eltolás 

 Műanyag henger 

 Műanyag gúla 

 Műanyag kúp 

 Műanyag hatszög alapú hasáb 

 Műanyag ötszög alapú hasáb 

 Testek felszíne, térfogata 

 Algoritmus folyamatábra 

 

Informatika: 

 

 Pentium típusú számítógép 15 db 

 Monitor SVGA 15 db 

 Billentyűzet 15 db 

 Egér 15 db 

 CD meghajtó 40X 6 db 

 Hangkártya+hangfal 6 db 

 Modem MR 56 SVS-EX 2 1 db 

 Tintasugaras nyomtató 1 db 

 Alapvető programok:  

 Windows 98 v. 2000 

 Office 97 v. 2000 

 Szoftver az Internet hálózatban való működtetéséhez 

 

A természetismeret és a földrajz: 

 

 Terepasztal 

 5-8. oszt. Diafilm sorozat a földrajz tanításához 

 5-8. oszt. Írásvetítő fólia - sorozat a természetismeret és földrajz tanításához 

 kőzetgyűjtemény 

 5-8. oszt. Táblai vak térképsorozat 

 Magyarország térképe 

 A Föld éghajlata 

 A Föld domborzata 

 A Föld természetes növényzete 

 Földgömb 

 Tellirium 

 A Föld felszíne 

 Afrika domborzata és vizei 

 Ausztrália és Óceánia gazdasági élete 

 Afrika domborzata 

 Ausztrália és Új-Zéland domborzata 

 Észak - Amerika, Dél - Amerika domborzata és vizei 
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 Ázsia domborzata és vizei 

 Európa domborzata és vizei 

 Európa országai 

 Észak- Európa 

 Kelet - Európa 

 Közép - Európa 

 Dél - Európa 

 Ázsia domborzata 

 A Kárpát - medence domborzata és vizei 

 

Fizika: 

 

 Írásvetítő fólia - sorozat 

 Mágnes rúd pár fatokban 

 Fizikusok arcképcsarnoka 

 SI mértéktáblázat 

 Lejtőmodell 

 Mikolacső 

 Mechanikai eszközkészlet 10 db 

 Rugós erőmérő 25 db 

 Kétkarú emelő 5 db 

 Karos mérleg, súlysorozattal 5 db 

 Hőmérő 

 Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet 

 Kétütemű motorminta 

 Áramátalakító 

 Csengő reduktor 

 Dugaszos ellenállásszekrény 

 Elelkrtovaria 

 Transzformátor modell 2 db 

 Mérőműszer 25 db 

 Optikai pad 

 

Kémia: 

 

 Kémcső 50 db 

 Főzőpohár 25 db 

 Óraüveg 10 db 

 Borszeszégő 10 db 

 Kémcsőfogó 10 db 

 Vasháromláb 8 db 

 Azbesztháló 8 db 

 Kalotta molekulamodell 

 Pálcika modell 

 Mágneses atommodell 

 Kristályrács 

 Falitablók: 

 Atomok elektrovonzó képessége 
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 Fémek jelentőségi sora 

 Periodusos rendszer 

 Oktatótáblák: 

 Fémek reakciói vízzel 

 Fémek reakciói savval 

 Sav - bázis reakció 

 Közömbösítés 

 Redukció a redukáló sorban 

 Peptidkötés 

 Videókazetták: 

 A víz 

 A fémek általános jellemzése 

 Az élet elemei 

 Levegő, tenger, kőzet 

 Atom és molekula 

 A konyhasó 

 Szabadon és kötve 

 Kincsek homokban és bányákban 

 Tűzijátéktól a házépítésig 

 

Ének- zene: 

 

 Pianínó  

 A kerettantervben szereplő zenehallgatási anyag CD lemezen 

 Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök 

 

Rajz: 

 

 Műanyag átlátszó hengerek, gúlák 

 Képsíkrendszer a vetületi ábrázoláshoz 

 Táblai körző 

 Táblai vonalzók  

 Táblai szögmérő 

 Műanyag átlátszó kocka, téglatest 

 Demonstrációs testek 

 Diapozítívek 

 Videofilmek: 

 Képzőművészet a honfoglalás idején 

 A román stílus 

 A gótika 

 Reneszánsz 

 A XIX. Sz. művészete 

 A XX. Sz. művészete 

 Testbeszéd, gesztus 

 

Technika: 

 

 Fareszelő (lapos, gömbölyű, fél gömbölyű) 50 db 

 Vasreszelő (lapos, gömbölyű, fél gömbölyű) 50 db 
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 Laposfogó 10 db 

 Kalapács 15 db 

 Fafűrész, vasfűrész 30 db 

 Lyukfűrész 10 db 

 Kézi fúró 4 db 

 Lemezvágó olló 10 db 

 Szerelő készlet 4 db 

 Elektromos szerelőkészlet 10 db 
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20. számú melléklet 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, KERTÉSZETI 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 
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A Kertészeti Szakközépiskola 9-12. évfolyamának tantárgyi rendszere 

és óraszámai a 2007-2008-es tanévben  

(2008-2009. tanévtől kifutó rendszerben) 

     

     
Tantárgy 

Heti óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Történelem és társadalmi 

ismeretek 2 2 3 4 

Társadalomismeret és etika     1   

Idegen nyelv 3 3 3 4 

Matematika 3 3 3 4 

Ének - zene, tánc 1 1     

Rajz és vizuális kultúra 1 1     

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 2,5 2,5 2,5 2,5 

Fizika 1,5 2     

Földrajz 1,5       

Biológia   2 3 3 

Kémia 2 2     

Informatika 1       

Szakmai orientáció 6 6     

Szakmacsoportos alapozó 

oktatás     8 8 

Kötelező óraszám a törvény 

alapján 29,5 29,5 28,5 30,5 

     
A 12. évfolyam elvégzése után a szakképző évfolyamra jelentkezőknek két 

hét nyári gyakorlat letöltése kötelező az iskola tangazdaságában 
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A Kertészeti Szakközépiskola 9-12. évfolyamának tantárgyi rendszere és 

óraszámai a 2008-2009-es tanévtől felmenő rendszerben 
  

    

Tantárgy 
Heti óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Történelem és társadalmi ismeretek 2 2 2 3 

Társadalomismeret és etika     1   

Idegen nyelv 3 3 3,5 3,5 

Matematika 3 3 3 3 

Ének -zene, tánc 1 1     

Szakrajz és vizuális kultúra     1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 2,5 2,5 2,5 2,5 

Fizika 1 1     

Földrajz 1,5 1,5     

Biológia 1 1 2 2 

Kémia 1,5 1,5     

Informatika 1 1 1 1 

Szakmai orientáció 5 5     

Szakmacsoportos alapozó oktatás     8 8 

Kötelező óraszám a törvény 

alapján 27,5 27,5 29 29 

  

    Szabadon választható         

Idegen nyelv         

Fizika 1 1     

Kémia 0,5 0,5     

Matematika       1 

Biológia     

 

1 

Összesen 29 29 29 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

136 

 

A hatosztályos gimnázium 7-12. évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai a 2007-

2008-as tanévben 

  
      

tantárgy 7. évf. 8. évf. 9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf. 

Magyar nyelv és irodalom (dráma) 4 4 4 4 4 5 

Történelem és állampolgári ismeretek (hon és 

népismeret) 2 2 2 2 3 3 

Filozófia           2 

1.Idegen nyelv 5 5 3 3 3 3 

2.Idegen nyelv     3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 3 4 

Informatika 1 1 1 1     

Természetismeret             

Fizika 2 2 2 2 2 2 

Biológia és egészségtan 2 2 2 2     

Kémia 1,5 1,5 2 2     

Földrajz 1 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1     

Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret             

Technika és életvitel             

Modern tánc 1 1         

Sakk     0,5       

Testnevelés és sport (tánc) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ember és társadalomismeret, etika             

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Egészségtan             

Specializációk         4 5 

Kötelező óraszám a törvény alapján 29 30 30 29,5 25,5 30,5 
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A hatosztályos 8-12. évfolyamok tantárgyi rendszere és óraszámai a 2008-2009-es 

tanévre - Kifutó rendszer 

       

Tantárgy 
Éves óraszámok évfolyamonként 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom   4 3,5 3,5 4 5 

Történelem   2 2 2 3 3 

Emberismeret és etika             

1. Idegen nyelv   3 3 3 3 3 

2. idegen nyelv     3 3 3 3 

Matematika   3 3 3 3 4 

Informatika   1 1 1     

Bevezetés a filozófiába           2 

Fizika   1 1,5 1,5 2 2 

Biológia és egészségtan   2 1,5 1,5     

 Kémia   1,5 1,5 1,5     

 Földrajz   2 2 2     

 Ének-zene   1 1 1     

Rajz és vizuális kultúra   1 1 1     

 Testnevelés és sport   2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki   1 1 1 1 1 

Társadalomismeret             

Tánc és dráma             

Mozgóképkultúra és médiaismeret             

Tanulás tanulása             

Művészetek (a konkrét tartalmat az 

iskola helyi tanterve határozhatja meg) 
            

Kötelező óraszám a törvény alapján   25 27,5 27,5 21,5 25,5 

Szabadon választható             

Magyar nyelv és irodalom     0,5 0,5     

1.Idegen nyelv   2         

2.Idegen nyelv             

Matematika   1         

Fizika   1 0,5 0,5     

Specializásiók /érettségi előkészítő         4 5 

Modern tánc   1         

Biológia     0,5 0,5     

Kémia     0,5 0,5     

Sakk     0,5       

Összesen   30 30 29,5 25,5 30,5 
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A hatosztályos gimnázium 7-12. évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai a 

2008-2009-es tanévtől felmenő rendszerben 

       

       

Tantárgy 
Éves óraszámok évfolyamonként 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3,5 4 3,5 3,5 4 4 

Történelem 2 2 2 2 3 3 

Emberismeret és etika 1         1 

1. Idegen nyelv 3 3 4 3 4 4 

2. idegen nyelv     2 2,5 3 3 

Matematika 3 3 3 3 3 4 

Informatika 1 1 1,5 1 1,5 1,5 

Bevezetés a filozófiába           1 

Fizika 1,5 1,5 1,5 2 2   

Biológia és egészségtan 1,5 1,5 1 2 2   

 Kémia 1,5 1,5 1,5 2     

 Földrajz 1,5 1,5 1,5 1,5     

 Ének-zene 1 1 1 1     

Rajz és vizuális kultúra 1 0,5 1 1     

 Testnevelés és sport 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Társadalomismeret           1 

Tánc és dráma     0,5 0,5     

Mozgóképkultúra és médiaismeret   1     1   

Életvitel és egészségtan 0,5 1         

Tanulás tanulása 0,5           

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola 

helyi tanterve határozhatja meg)           1 

Kötelező óraszám a törvény alapján 25 25 27,5 27,5 27 27 

              

Szabadon választható             

Magyar nyelv és irodalom             

1.Idegen nyelv 1 1   1     

Matematika 1 1         

Specializásiók /érettségi előkészítő         4 5 

Modern tánc 1 1         

Osztályfőnöki 1 1         

Sakk     0,5       

Összesen 29 29 28,0 28,5 31 32 
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A négyosztályos gimnázium 9-12. évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai  

a 2007-2008-as tanévre 

  
    tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom (dráma) 3,5 4 4 4 

Történelem és állampolgári ismeretek (hon és 

népismeret) 2 2 3 3 

Filozófia       1 

Társadalomismeret     1 0,5 

1.Idegen nyelv 5 3 4 4 

2.Idegen nyelv 3 3 2 2 

Matematika 3 3 3 4 

Informatika 1       

Természetismeret         

Fizika   2 2,5 2 

Biológia és egészségtan 1,5 1,5 2   

Kémia 1,5 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Rajz és vizuális kultúra 1 1     

Művészetek     1 1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret     0,5 0,5 

Technika és életvitel         

Tánc és dráma     1 1 

Sakk 0,5       

Testnevelés és sport  2,5 2,5 2,5 2,5 

Ember és társadalomismeret, etika       1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Egészségtan         

Specializációk     4 5 

Heti óraszám összesen 28,5 28 31,5 32,5 
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A gimnázium 9-12. évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai a 2008-2009-

es tanévtől 

     
Tantárgy 

Éves óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3,5 3,5 4 4 

Történelem 2 2 3 3 

Emberismeret és etika       1 

1. Idegen nyelv 4 3 4 4 

2. idegen nyelv 2 2,5 3 3 

Matematika 3 3 3 4 

Informatika 1,5 1 1,5 1,5 

Bevezetés a filozófiába       1 

Fizika 1,5 2 2   

Biológia és egészségtan 1 1 2   

 Kémia 1,5 2     

 Földrajz 1,5 1,5     

 Ének-zene 1 1     

Rajz és vizuális kultúra 1 1     

 Testnevelés és sport 2,5 2,5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Társadalomismeret       1 

Tánc és dráma 0,5 0,5     

Mozgóképkultúra és médiaismeret     1   

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi tanterve 

határozhatja meg)     1 1 

          

Kötelező óraszám a törvény alapján 27,5 27,5 28 27 

  

    Szabadon választható         

Magyar nyelv és irodalom         

Történelem         

1.idegen nyelv   1     

2. idegen nyelv         

Matematika         

Biológia   1     

Érettségi előkészítő / specializáció     4 5 

Humán / reál 1 1     

Tanulás tanulása 0,5       

Összesen 29 30,5 32 32 
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A nyelvi előkészítő 11-12. évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai  

a 2007-2008-es tanévben 

      
  

 
          

Tantárgy 
Éves óraszámok évfolyamonként   

9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar nyelv és irodalom     4 4   

Történelem     2 3   

Emberismeret és etika           

1. Idegen nyelv     4 3   

2. idegen nyelv     4 4   

Matematika     3 3   

Informatika           

Bevezetés a filozófiába           

Fizika     2 2,5   

Biológia és egészségtan     1,5 2   

 Kémia     2     

 Földrajz     2     

 Ének-zene     1     

Rajz és vizuális kultúra     1     

 Testnevelés és sport     2,5 2,5   

Osztályfőnöki     1 1   

Társadalomismeret       1   

Tánc és dráma       1   

Mozgóképkultúra és médiaismeret       0,5   

Művészetek (a konkrét tartalmat az 

iskola helyi tanterve határozhatja 

meg)       1   

            

Kötelező óraszám a törvény 

alapján     30 28,5   

 

          

Szabadon választható           

Magyar nyelv és irodalom           

Specializációk /érettségi előkészítő       4   

Összesen     30 32,5   
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A nyelvi előkészítő 9-12. évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai  

a 2008-2009-es tanévre 
  

Tantárgy 

Éves óraszámok 

évfolyamonként   

9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar nyelv és irodalom 2 3,5 3,5 4 4 

Történelem   2 2 3 3 

Emberismeret és etika       1   

1. Idegen nyelv 14 3 2 2 2 

2. idegen nyelv   3 4 5 5 

Matematika 2 3 3 3 4 

Informatika 6 1,5 1 1,5 1,5 

Bevezetés a filozófiába         1 

Fizika   1,5 2 2   

Biológia és egészségtan   1 1 1 1 

 Kémia   1,5 1,5     

 Földrajz   1,5 1,5     

 Ének-zene   1 1     

Rajz és vizuális kultúra   1 1     

 Testnevelés és sport 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Társadalomismeret         1 

Tánc és dráma   0,5 0,5     

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1   

Művészetek (a konkrét tartalmat az iskola helyi 

tanterve határozhatja meg)       1 1 

            

Kötelező óraszám a törvény alapján 27,5 27,5 27,5 28 27 

 

          

Szabadon választható           

Magyar nyelv és irodalom           

1.Idegen nyelv   1       

2.Idegen nyel     1     

Matematika           

Specializációk /érettségi előkészítő       4 5 

Tanulás tanulása   0.5       

Humán / reál   1 1     

Összesen 27,5 30 29,5 32 32 
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A nyelvi előkészítő 12-13. évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai  

a 2008-2009-es tanévtől kifutó rendszerben 

      

 

 
          

Tantárgy 
Éves óraszámok évfolyamonként   

9. 10. 11. 12. 13. 

Magyar nyelv és irodalom       4 4 

Történelem       3 3 

Emberismeret és etika       1 1 

1. Idegen nyelv       5 2 

2. idegen nyelv       2 4 

Matematika       3 3 

Informatika           

Bevezetés a filozófiába       1 1 

Fizika       2,5 2 

Biológia és egészségtan           

 Kémia           

 Földrajz           

 Ének-zene           

Rajz és vizuális kultúra           

 Testnevelés és sport       2,5 2,5 

Osztályfőnöki       1 1 

Társadalomismeret       1 0,5 

Tánc és dráma       1   

Mozgóképkultúra és médiaismeret       0,5 0,5 

Művészetek (a konkrét tartalmat az 

iskola helyi tanterve határozhatja 

meg)       1 1 

            

Kötelező óraszám a törvény 

alapján       28,5 25,5 

            

Szabadon választható           

Magyar nyelv és irodalom           

Specializációk /érettségi előkészítő       4 5 

Összesen       32,5 30,5 
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A 13-14. évfolyamon a 52 6207 01 

OKJ számú kertész- és növényvédelmi technikus tanulók szakképzése az alábbi óraterv alapján folyik: 

 

Sorsz. 
Tantárgyak 

megnevezése 

1/13. évfolyam 

37 hét/óra 

1/14. évfolyam 

35 hét/óra 

1. 1

. 
Osztályfőnöki 37 32 

2. 3

.

  

Általános 

növényvédelmi ism. 
- 64 

3. 4

.

  

Alkalmazott kémia és 

növényvédőszer ism. 
74  

4. 6

. 

Szőlő termesztése és 

növényvédelme 
74 64 

5. 7

. 

Gyümölcsfélék 

termesztése 
74 64 

6. 8

. 

Zöldségfélék 

termesztése és 

növényvédelme 

74 96 

7. 9

. 

Dísznövények 

termesztése és 

növényvédelme 

74 64 

8. 1

0

. 

Műszaki ismeretek 74 64 

9. 1

1

. 

Kereskedelmi ism. 37 64 

10. 1

2

.

  

Gazdálkodási, 

vállalkozási és jogi 

ismeretek 

74 64 

11.  
Vezetési és szervezési 

ismeretek 
- 32 

12.  
Munka-, környezet és 

tűzvédelmi ism. 
37  

13.  Szakmai idegen nyelv 74 32 

14. 1

3

.

  

Informatika 74 64 

 
Szakmai elmélet 

összesen 
777 704 

15.  Évközi gyakorlat 444 384 

16.  
Nyári összefüggő 

gyakorlat 
105 - 

17.  Tavaszi/őszi gyakorlat 35 35 

 
Szakmai gyakorlat 

összesen 
489 419 

 Összes óraszám 1221 1088 

 

 

 

 

 

 

TANESZKÖZÖK   
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BIOLÓGIA   

Boncfelszerelés   

Mikroszkóp   

Vízfürdő   

Kézi mérleg   

Boncolló  

Írásvetítő   

Szárítótüskés hátlap   

Objektív   

Bonckészlet   

Modell  

Kitömött állatok   

Dobozos készítmények   

Csontváz   

Vízháló  

Mikroszkopizáló lámpa  

Humanizált nemi élet   

Magyarország nemzeti parkjai  képekben   

Védett növények diasor  

Védett állatok diasor   

"Kék bolygó" diasor   

Dia sorozat  

Mérőhenger   

Metszetkészlet  

Emberi koponya   

Rovar doboz   

Mikrometszet sorozat  

Magyarország növénytársulás   

Geológiai gyűjtemény ásványok köz.  

KÉMIA   

Tara mérleg   

Kénsavoldó készülék   

PH mérő készülék   

Elektróda   

Vízfürdő  

Automata büretta  

Csapostölcsér   

Exikátor  

Hőmérő  

Dugófúró sorozat   

Piretta állvány   

Főzőpohár   

Mérőlombik  

Mérőpipetta   

Kémcső  
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Dörzstál  

Hajlított csiszolt óraüveg   

Dörzstörő  

Állólombik   

Erlenmerger lombik   

Pipetta hasas   

Választótölcsér   

Kristályosító csésze   

Kémcsőállvány   

Főzőpohár   

Kémcső  

Kémcsőfogó  

Csipesz   

Lombik   

Lombikfogó   

Spatula kanál  

Mérőhenger   

Égetőkanál  

Védőszemüveg   

Gázpalack  

Szárítótüskés hátlap  

Csavarhúzó készlet   

Fázisceruza   

Tápegység   

Félmikro tan.kisérleti készlet  

Kondukbométer   

Grafitrács   

Kalott modellek   

Atomorbitál modellek   

Molekula orbital modell  

Többszörös kötések modell   

Kémia transzparens   

Periódusos rendszer   

Dobozos készítmények   

Lapközepes fémrács  

Kémiai rácsok   

Súlysorozat   

Atomok és ionrádiuszok   

Standard potenciálok   

Atomok elektron elosztása   

Westphal mérleg   

Borvizsgálati szabványok   

Dns dupla bélix   

Hoffmann féle vízbontó   

PH mérő digitális kijelzővel   
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Írásvetítő   

Labormikroszkóp   

  

FIZIKA   

Tara mérleg  

Karosmérleg   

Elektrovaria  

Bomeko  

Tápegység   

Hidraulikus sajtó   

Optikaipad felszerelés   

Vandegraaf generator   

Csővoltmérő  

Mechanikai készlet   

Elektromosságtani tanuló kísérleti eszköz   

Nagy mechanikai gyújtó  

Elektronikus készlet   

Fizika transzparens   

Készlet molekuláris fizikához  

Ingasorozat   

Tanulókísérleti V/A mérő  

Kiskocsi tartozékokkal fizikai kísérlet   

Dinamométer   

Dem.készl.mol. fizikához  

elektroszkop  

Wetsthone híd   

Kundcső  

Ellenállás szekrény   

Kaloriméter   

Súlysorozat   

Asztalra szerelhető csiga   

Demonstrációs ellenállás   

Lyuksorral ellátott fémkorong  

Hangvilla pár   

Schmidt pörgettyű  

Centrifugál gép   

Inchimatorium   

Fényhullám szubj.mér.alk   

Forgatható mozg.bem.készl.  

Mikrométer   

Kisülés csősorozat   

Ejtőgép   

Toló ellenállás   

Szikrainduktor   

Transzformátor   
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Kétcsövű ballisztikai pisztoly  

Frekvencia couter B10  

Digitális multiméter   

Elektrosztatikai készlet   

Funkciógenerátor   

Multiméter   

Funkciógenerátor   

Hullámkád hullámkeltővel   

Digitális stopper   

Elektrodiffrakció bemutató  

Gázlézer  

Hangfrekvenciás generátor   

Írásvetítő   

Oszuloszkóp  

Tápegység   

  

TESTNEVELÉS   

Faliképek a testnev. oktatáshoz  

Gerenda  

Ugrószekrény  

Rugósdobbantó   

Kézilabda kapu  

Korlátkocsi  

Korlát   

Kézilabda kapuháló   

Kosárlabdaháló   

Magasugró mérce   

Kézikorlát   

Kosárlabda   

Röplabda   

Gerely   

Testmagasság mérő   

Medicin labda   

Kézisúlyzó   

Súlygolyó   

Váltóbot   

Tornabot   

Dobbantó  

Labdagyűjtő háló   

Húzókötél   

Foci pumpa   

Birkózó szőnyeg   

Pályameszelő gép   

Mérőszalag   

Sakkóra   
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Ugrókötél   

Labdatároló konténer   

Kislabda   

Kézilabda   

Focilabda   

Röplabda   

  

SZÁMÍTÁSTECHNIKA  

Web kamera   

Írásvetítő   

Számítógép alapismereti tábla  

Falióra   

Vetítővászon   

Számítógép alapismereti tábla  

Nyomtató   

Projektor   

Motoros projektorvászon   

Floppy doboz   

  

FÖLDRAJZ  

Térképek   

Könyvek   

Földgömb  

Ásvány és kőzetgyűjtő   

Mo. mezőgazdasága  

Hold gömb  

Csillagászati éggömb  

Dia sorozat   

Geológiai ásványok, kőzetek gyűjteménye  

  

MATEMATIKA   

szögmérő  

Vonalzó  

Körző   

  

GÉPTAN  

Vetítőgép  

Irásvetítő  

Vetítővászon  

Diavetítő  

  

TÖRTÉNELEM  

térképek   

  

NYELVOKTATÁS   
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Magnetofon   

Rádiósmagnetofon  

CD lejátszó   

  

ÉNEK-ZENE  

Villanyorgona   

Pianínó  

  

SZŐLÉSZ - KERTÉSZ   

Térkép-bor Magyarország Borvidékei   

Mg-i táblasor   

Mg-i diasor   

Mg-i fólia sorozat  

Hazánk főbb talajtípusai   

Hektoliter súlymérő  

Dia sorozat   

Diavetítő  

Írásvetítő  

  

DÍSZNÖVÉNY   

Virágcserép   

Karos mérleg   

Vetítőgép  

Mérőszalag   

Szintező  

Mg-i diasor   

függőón  

Karbállító libella   

Kitűző rúd   

Ragasztópisztoly   

Írásvetítő  

Szintező   

  

OKTATÁST SEGÍTŐ EGYÉB ESZKÖZÖK  

Fénymásoló   

Írásvetítő  

Műholdas adatszóró  

Projektor   

Wlau hálózati rendszer   

Televízió   

episzkóp   

Multimédiás eszköz   

DVD lejátszó  

  

KERTÉSZET   
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Gyümölcsös   

Szőlőültetvény  

Ültetvény   

Altnövénytisztító   

Függesztett tárcsa  

Fűszegély-nyíró   

Gödörfúró  

Házi permetező  

Hidraulikus oldalazó talajmaró  

Mg talajmaró   

Motoros fűrész   

Növényvédelmi szaktanácsadási rendsz.   

Nyesedék kitoló  

Rotációs fűkasza   

Simítógép   

Szivattyú  

Szőlősoraljművelő  

Tápkockakészítő+keverőcsiga  

Altalaj lazító  

Automata burgonyaültető   

Fólia alaú tartozékokkal   

Függesztett borona   

Fűnyíró   

Gutrob-Robx kistraktor   

Hasalatti fűnyíró   

Kapálógép   

Kardántengely + permetező  

Kistraktor   

Kombinátor (vetőgép)  

Krokodil emelő  

Markoló  

Metszőgép + kardántengely + mérkőolló  

Műtrágyamaró  

Oldalazó tárcsa   

Öntözőszivattyú  

Permetezőgép   

Rotációs kapa   

Sorközművelő tárcsa   

Szállítószalag   

Szervestrágyaszóró  

Szőlőtakaró eke   

Talajművelő tárcsa   

Tára mérleg   

Tolólap  

Vízszivattyú  
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Traktor   

Erőgép   

Pótkocsi   

Zetor   

Zetor oktatógép  

Öntözőcső  

Virágcserép  

Cserepes virágok   

Müanyag kaporítóláda   

Rekesz   

Virágláda   

Permetező overál   

Védőszemüveg   

Védősapka   

Tömlő   

Műanyag vödör  

Eke   

Burgonyaszedőgép   

Keverőgép   

Hidrofúró  

Fűnyíró   

Kompresszor   

Borona  

Sövénynyíró  

szőlőtakaró tárcsa   

Vegyeszermérő készlet   

Mérőszalag   

Metszőolló  

Locsoló kanna   

Gyümölcsszedő állvány   

Ültető kanál   

Szegélynyíró  

Karos olló   

Tömlő   

Jelző kitűző rúd   

Rétegfúró  

Lapát  

Ásó  

Horoló   

Vasvilla   

Ásó  

Horoló   

Vasvilla   

BORÁSZAT   

Vincellérház:  labor   
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                       palackozó   

                       présház   

                       raktár   

                       pince   

Automata büretta   

Borhűtő  

Bortároló hordók  

Cefreszivattyú   

Félautomata palacksterilizáló  

Folyadék hűtő-fűtő ber.  

Kompresszor   

Kovaföld szűrő  

Prés  

Úszófedeles tartály   

Vörösbor erjesztő tartály   

Zúzó bogyózó  

Analitikai mérleg   

Bortároló hordó   

Címkéző gép   

Digitális kézisűrűségmérő   

Frisslevegős készülék   

Hordó   

Komplett borminősítő  

Palackmosó és tartozékai   

PH mérő (hordozható)   

Szivattyú  

Szőlőprés   

Szűrőgép 16 keretes szivattyúval   

Szűrőgép és tartozékai   

Töltő-záró gép palackozó   

Vörösbor erjesztő  

Kézi refraktométer   

Műanyag ballon   

Üveg ballon  

Csapos tölcsér  

Főzőpohár   

Mérőlombik  

Mérő pipetta   

Kémcső   

Erlenmeyer lombik   

Pipetta hasas   

Választótölcsér  

Menzura   

Büretta   

Sav üveg   
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Por üveg   

  

Spirál hűtő   

Csiszolt lombik   

Gömblombik  

Piknométer   

Mérőhenger   

Keverőbot   

Pohár   

Tálca   

Kancsó   

Műanyag kanna   

Vödör  

Bekötött üveg   

Ballon   

Szűrőkosár   

Üvegmosó kefe   

Szőlőprés   

Szivattyú  

Töltike   

Kézi dugózó   

Mustfaholó   

Kézi dugózó   

Mustfaholó   

Hűtő-fagyasztó szekrény   
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21. számú melléklet 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

SOLTSZENTIMREI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

156 

 

ÓRATERVEK 

 

Óraterv 2007/2008 tanév 

 

Az alsó tagozat óraszámai a részben összevont osztályban 

 

Évfolyam Kötelező órák 

száma Kt.52.§ 

(3) 

Választható 

órák száma 

Kt.52.§ (7) * 

(10 %) 

Egyéni 

foglalkozások 

Kt. 52. § (11c) 

(9 %) 

Évfolyamonkénti 

összes órakeret 

1. 14  

6 

 

3,4 

 

3 

 

40,4 2. 14 

3. 13  

7 

 

4,0 

 

3,24 

 

43,2 4. 16 

 

Összesen: 

 

57 

 

13 

 

7,4 

 

6,24 

 

83,6 

 

 

*  Az órakeretet a maximális osztálylétszám 50%-a alatti esetben 2-vel kell osztani. Ez 

mindig az adott tanév évfolyamainak létszámát ismerve történik majd. 

 

 

Ellátandó óratömeg 

 

Osztály Kötelező órák Választható órák Egyéni 

felzárkóztatás 

Összesen: 

1-2. 

osztály 

34 1258 3 111 2 74 39 1443 

3-4. 

osztály 

36 3441 3 111 2 74 41 1517 

Összesen: 70 4699 6 222 4 148 80 2960 

 

Az összes óraszám és az ellátandó óratömeg nem egyezik meg, mert a 3-4. osztályban nem 

azonosak a tantárgyak és azok óraszámai. 

 

 

 

Évfolyam Ellátandó óratömeg Pedagógiai 

tevékenységre 

biztosított órakeret 

Összesen 

1-2.osztály 39 1,7 40,7 

3-4.osztály 41 1,8 42,8 

Összesen: 80 3,5 83,5 
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Időkeret 2007/2008 tanév 

 

Alsó tagozat 

Osztály  Kötelező óra Nem 

kötelező óra 

(10%) 

Egyéni (9 

%) 

Pedagógiai 

tevékenységre 

Összesen: 

1-2. osztály 

(8+9 fő) 

14  

6 

3 2 1,7 40,7 

14 

3-4.osztály 

(11+12 fő) 

13  

7 

3 2 1,8 32,8 

16 

Összesen: 57 13 6 4 3,5 83,5 

      

Felső tagozat 

Osztály  Kötelező óra Nem 

kötelező óra 

(10%) 

Egyéni 

 (9 %) 

Pedagógiai 

tevékenységre 

Összesen: 

5. osztály 

(15 fő) 

22,5 5,6 2 1,1 31,2 

6. osztály 

(23 fő) 

22,5 5,6 2 1,1 31,2 

7. osztály 

(15 fő) 

25 7,5 2,3 1,3 36,1 

8. osztály 

(11 fő) 

25 7,5/2=3,7 2,3 1,3 31 

Összesen: 95 22,4 8,6 4,8 129,5 

Iskolai 

összesen: 

165 28,4~ 28 12,6~13 8,3~8 213 

 

Iskolai összes ellátandó óratömeg 2007/2008 tanévre: 

 

Órák  Óraszám  

Kötelező óra 165 

Nem kötelező óra: 28 óra iskolai szinten, 

amit alsó tagozatos csoportbontásra 

használunk fel.  

Felső tagozatban az eddigi éveknek 

megfelelően matematika, informatika 

tantárgyakhoz, szakkörökhöz 10 óra nem 

kötelező óra szükséges 

 

 

 

 

10 

Egyéni fejlesztésre  13 

Tanulószoba 22  

Fejlesztő foglalkozásra (tervek szerint) 7 

Pedagógiai tevékenységre 8  

Összesen 225 
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Részlegesen összevont alsó tagozatos óraterv 1-2. osztály 

2008-2009. tanévtől kimenő rendszerben 

 

 

Tantárgy 

1. osztály 

1. félév 

2. osztály 

1. félév 

1. osztály 

2. félév 

2. osztály 

2. félév 

Önálló 

óra 

Közös 

óra 

Önálló 

óra 

Önálló 

óra 

Közös 

óra 

Önálló 

óra 

Magyar nyelv 

irodalom 
8  8 8  8 

Matematika  5  5 4  4 

Természetismeret 1  1 1  1 

Ének-zene  1   1  

Rajz  1   2  

Technika  1   1  

Testnevelés  3   3  

Kötelező órák 

összesen: 
20 20 20 20 

Nem kötelező 

órák terhére: 

Testnevelés 

 

1 

 

1 

 

 

Részlegesen összevont alsó tagozatos óraterv 3-4. osztály 

2008-2009. tanévtől kimenő rendszerben 

 

 

 

Tantárgy 

3. osztály 

1. félév 

4. osztály 

1. félév 

3. osztály 

2. félév 

4. osztály 

2. félév 

Önálló 

óra 

Közös 

óra 

Önálló 

óra 

Önálló 

óra 

Közös 

óra 

Önálló 

óra 

Magyar nyelv 

irodalom 
8  7 8  7 

Matematika  4  3 4  3 

Idegen nyelv -  3 -  3 

Természetismeret 1  2 1  2 

Informatika   1   1 

Ének-zene  2-1   1  

Rajz  1   2  

Technika  1   1  

Testnevelés  3   3  

Kötelező órák 

összesen: 

20 22 20 23 

Nem kötelező     

Matematika    1   1 

Sportkör (1-4 o.) 1 

Testnevelés 1 1 
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Részlegesen összevont alsó tagozatos óraterv 1-2. osztály 

 

a 2007-ES NAT szerint 2008-2009. tanévtől felmenő rendszerben 

 

 

 

Tantárgy 

1. osztály 

1. félév 

2. osztály 

1. félév 

1. osztály 

2. félév 

2. osztály 

2. félév 

Önálló 

óra 

Közös 

óra 

Önálló 

óra 

Önálló 

óra 

Közös 

óra 

Önálló 

óra 

Magyar nyelv 

irodalom 
8  8 8  8 

Matematika  5  5 4  4 

Környezetismeret 1  1 2  2 

Ének-zene  1   1  

Rajz  1   1  

Technika  1   1  

Testnevelés  3   3  

Kötelező órák 

összesen: 
20 20 20 20 

Nem kötelező 

órák terhére  

testnevelés 

 

1 

 

1 

 

 

Részlegesen összevont alsó tagozatos óraterv 3-4. osztály 

 

 

 

Tantárgy 

3. osztály 

1. félév 

4. osztály 

1. félév 

3. osztály 

2. félév 

4. osztály 

2. félév 

Önálló 

óra 

Közös 

óra 

Önálló 

óra 

Önálló 

óra 

Közös 

óra 

Önálló 

óra 

Magyar nyelv 

irodalom 
8  8 8  7 

Matematika  4  3 4  3 

Idegen nyelv -  3 -  3 

Környezetismeret 1  2 1  2 

Informatika 1  1 1  1 

Ének-zene  1   1  

Rajz  1   1  

Technika  1   1  

Testnevelés  3   3  

Kötelező órák 

összesen: 

20 23 20 22 

Nem kötelező     

Matematika    1   1 

Sportkör 1 

Testnevelés 1 1 
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Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai a 2008/2009 tanévtől kimenő 

rendszerben 

 

 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 

 1. 

félév 

2 

félév 

Éves 

össz. 

1. 

félév 

2 

félév 

Éves 

össz. 

1. 

félév 

2 

félév 

Éves 

össz. 

1. 

félév 

2 

félév 

Éves 

össz. 

Magyar 4 4 148 4 4 148 3 4 129,5 4 3 129,5 

Történelem 2 2 74 2 2 74 2 2 74 2 2 74 

Német 3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Matematika 4 4 148 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Informatika 0,5 0,5 18,5 0,5 

mo 

0,5 

mo 

18,5 1 1 37 1 1 37 

Természetismeret 

+ egészségtan 

modul 

1 2 55,5 2+1 

mo 

2 74 

18,5 

      

Fizika       2 1 55,5 1 2 55,5 

Biológia       1 2 55,5 2 1 55,5 

Kémia       1 2 55,5 2 1 55,5 

Földrajz       2 1 55,5 1 2 55,5 

Ének+ tánc, 

dráma, hon és 

népismeret modul 

1+1 

mo 

1+1 

mo 

37 

37 

1+1 

mo 

1+1 

mo 

37 

37 

1 1 37 1 1 37 

Rajz + média 

modul 

1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1+1 

mo 

37 

18,5 

Technika 1 1 37 1 1 37 1 - 18,5 1 1 37 

Testnevelés 3 2 92,5 2 3 92,5 2 2 74 2 2 74 

Osztályfőnöki  1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Társadalomismeret       1 1 37    

Össz. Kötelező 22,5 22,5 832,5 22,5 22,5 832,5 25 25 925 25 25 925 

 

Nem kötelező             

Informatika 0,5 0,5  1,5 1,5        

Matematika     1 1  1 1  1 1  

Sportkör 1 

Kézműves szakkör 1 

Német szakkör 1 
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Felső tagozatos óraterv 2008/2009 tanévtől felmenő rendszerben a 2007-es NAT szerint 

 

 

 

 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 

 1. 

félév 

2 

félév 

Éves 

össz. 

1. 

félév 

2 

félév 

Éves 

össz. 

1. 

félév 

2 

félév 

Éves 

össz. 

1. 

félév 

2 

félév 

Éves 

össz. 

Magyar 4 4 148 4 4 148 4 3 129,5 4 4 148 

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

Német 3 3 111 3 3 111 3 3 111 3 3 111 

Matematika 4 4 148 3 3 111 3 3 111 4 3 129,5 

Informatika 0,5 0,5 18,5 1 

 

1 

 

37 1 1 37 1 1 37 

Természetismeret 2 2 74 1  2 55,5       

Fizika       1 2 55,5 2 1 55,5 

Biológia       2 1 55,5 1 2 55,5 

Egészségtan    1 0 18,5       

Kémia       2 1 55,5 1 2 55,5 

Földrajz    1 1 37 1 2 55,5 2 1 55,5 

Ének-zene  1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 1 37 

Rajz   1 1 37 1 1 37 1 1 37 0 1 18.5 

Technika 1 1 37 1 1 37 1 1 37 1 0 18,5 

Testnevelés 3 2 92,5 2 3 92,5 2 3 92.5 2 3 92.5 

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

Tánc és dráma 0 1 18,5 1 0 18,5       

Média          1 1 37 

Osztályfőnöki  1 1 37 0.5 0.5 18.5       

Etika- 

Társadalomismeret 

      1 1 37    

Össz. kötelező 22,5 22,5 832,5 22,5 22,5 832,5 25 25 925 25 25 925 

 

Nem kötelező             

Informatika 0,5 0,5           

Matematika     1 1  1 1   1  

Osztályfőnöki    0.5 0.5  1 1  1 1  

Technika                                   1  

Kézműves szakkör 1 

Sportkör 1 

 

Az egyéni foglalkozásokra fordítható időkeret a későbbi években: 

 

 1-2. 

osztály 

3-4. 

osztály 

Össz: 5. o 6. o. 7. o. 8. o. Össz: 

2008-2009. 

 (10 %) 

3,4 3,6 7,0 2,25 2,25 2,5 2,5 9,5 

2009-2010  

(11 %) 

3,7 4,0 7,7 2,5 2,5 2,75 2,75 10,5 

2010 – 2011 

 (12 %) 

4,08 4,32 8,4 2,5 2,7 3 3 11,4 
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NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS  

 

Nem szakrendszerű oktatás szervezése tagintézményünkben: 

 

2008/2009 – ben az 5. osztályban 

2009/2010-től az 5. és 6. osztályban 

 

Időkeret: Kötelező óra                                 22.5 

     Nem kötelező óra:                           5.625 

   Összesen:               280125 óra  25%-a = 7 óra 

 

    Heti 7 óra, éves óraszám:           259 óra 

 

 

Műveltségterület Tantárgy Óraszám 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1 óra / hét 

Matematika Matematika 1 óra / hét 

Élő idegen nyelv Német 1 óra / hét 

Művészetek Ének 1 óra/  hét 

 Rajz 1 óra / hét 

Ember és társadalom Történelem 1 óra  /hét 

 Felzárkóztatás /matem, 

magyar/ 

1 óra / hét 

 

 

Az időkereteket összevonjuk Matematika,  

    Magyar 

    Német 

    Történelem tantárgyaknál 

 

- Tanév elején    (12 óra) 

- Félévkor      (6 óra) 

- Évvégén      (12 óra) 

 - Témák záráskor (7 óra)    

 

 

A mindennapos testmozgás biztosítása: 

 

Alsó tagozat: 

 heti 4 óra testnevelés óra + 1 óra spotkör 

 

Felső tagozat:  

 1 óra tömegsport 

2.5 óra testnevelés óra 

futball 
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Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása tagintézményünkben 

 

Tagintézményünk az alábbi két csoportba tartozó sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését 

tudja felvállalni: 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása a 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, akiket integráltan lehet nevelni  

a.) a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenessége, 

b.) a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenessége, 

 

 

 

Személyi feltételek: 

2008 januárjában egyik tanítónő megszerzi a gyógypedagógiai képesítést. 

Terveink szerint ő látja majd el a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését, az előbbi  

a.) – ba tartozó  

 

Tárgyi feltételek: 

A tanulószobás terem egy részét rendeztük be fejlesztő szobának. Fejlesztő eszközeink 

jelenleg is vannak,/ részletesen az eszközlistában/, fejlesztésüket folyamatosan tervezzük. Az 

intézmény részben akadálymentes, terveink között szerepel a teljes akadálymentesítés. 

 

TANTERVEK  ÉS  SZERZŐK 

 

Magyar nyelv és irodalom  

5 - 8. 

 

 

Kalász Béláné 

Kovácsné Gárdonyi Zsuzsa 

Katona Andrásné 

Lukoviczki Erzsébet 

Kutas József 

Német 5 - 8. 

 

Ujháziné Grünfelder Anikó 

Matematika 5 - 8. 

 

Szabóné András Erika 

Társadalmi ismeretek 

 
5 - 6. 

 

Csongrádi Ildikó 

Történelem és állampolgári 

ismeretek 

7 - 8. Böhm Etelka 

Természetismeret 5 - 6. Jósa Erzsébet 

Orosz Zsuzsa 

Szabóné András Erika 

Gere Csaba 

Földrajz 7 - 8. Jósa Erzsébet 

Orosz Zsuzsa 

Biológia és egészségtan 7 - 8. Jósa Erzsébet 

Orosz Zsuzsa 

Fizika 7 - 8. Szabóné András Erika 

Gere Csaba 

Kémia 7 - 8. Tatár Gabriella Katalin 
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Ének - zene 5 - 8. Adorján Gáborné  Borbély Edit 

Adorján Gáborné 

 

Rajz és vizuális kultúra 5 - 8. Tóth Marianna 

 
  

Informatika és 

számítástechnika 

5 - 8. Fábián László 

 
  

Technika - Háztartástan 

 

5 - 8. Bodnárné Burcin Ágnes 

 
  

Testnevelés 5 - 8. Tatár Lehel 

 
  

Közösségi órák 5 - 8. Szeley Sándorné   

 

1. Anyanyelv és irodalom műveltségterületet a Magyar nyelv és irodalom tantárgy foglalja 

magában. Ezen belül a kommunikáció, a magyar nyelv, olvasás, szövegértés, dráma, 

társadalmi ismeret és könyvtárhasználat kap helyet. 

 

2. Élő idegen nyelv műveltségterület a Német tantárgyban jelenik meg. Német kötelező 

nyelvként 4. osztálytól van.  

 

3. Ember és társadalom műveltségterület az 1 - 4. évfolyamon Magyar nyelv és irodalom, 

valamint a Természetismeret tantárgyakban jelenik meg, majd 5 - 8 -ig a Történelem és 7. 

osztályban Társadalomismeret tantárgyban. 

 

4. Ember és természet: A Természetismeret tantárgy öleli magába ezt a műveltségterületet az 

5. 6. osztályban és az alsó tagozatban a Környezetismeret tantárgy. 7. osztálytól jelenik meg 

külön tantárgyanként: Biológia, Kémia és Fizika. 

 

5. Földünk és környezetünk műveltségterület megalapozása az 1-4. évfolyamon a 

Környezetismeret és 5. osztályban, 6. osztályban a Természetismeret tantárgyon belül 

történik.6.  évfolyamtól a Földrajz tantárgy lép helyébe. 

 

6. Matematika műveltségterület egészét a Matematika tantárgy jelenti matematika órán a 

matematikai készségek és ismeretek elsajátítása mellett helyet kap az anyanyelvi nevelés, 

Ember és természet, Művészetek, Életvitel és gyakorlati ismeretekkel való koncentráció is. 

 

7. Művészetek műveltségterület több tantárgyat is magába foglal. 

Ének - zene tantárgyon belül az éneklés, zenei ismeretek mellett fontos szerep jut a néprajzi 

ismereteknek, hagyományápolásnak., tánc és drámának. 

Rajz tantárgyban a vizuális ismeretek  mellett a média is helyet kap, nemcsak tanórákon 

hanem a tanórán kívüli tevékenységben is. Tánc és dráma részterület megjelenik a Magyar 

nyelv és irodalom, Ének - zene, Testnevelés tantárgyakban ill. a tanórán kívüli 

foglalkozásokon. 

 

8. Informatika az Informatika tantárgyban 3. osztálytól van jelen. A könyvtár használat 

részterületével alsó tagozatban a magyar órákon ismerkednek tanulóink. 2007-től már a 4. 

osztályban  is tanítjuk az informatikát. 
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9. Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület a Technika - Háztartástan ill. 

Osztályfőnöki órákon jelenik meg. Fontosnak tartjuk a háztartási ismeretek tanítását, ill. ezen 

belül tanítunk olyan dolgokat, amelyek a mindennapi életben szükségesek. 

 

10. Testnevelés és sport műveltségterület követelményeit a Testnevelés tantárgy mellett a 

tömegsport is szolgálja. 

 

Kötelező tanórai foglalkozások tervezésekor figyelembe vettük Kerettanterv és a NAT 

folyamatos életbelépését.  

A KT. 52. §. (3) bekezdése alapján számítottuk ki évenként a kötelező tanórai foglalkozások 

óraszámait. A nem kötelező órák tervezése a Kt 52. §. 7. alapján történt. Számításkor 

figyelembe vettük a KT. 3. sz. mellékletének II.(10). pontját is, amelynek értelmében a kis 

létszámú osztályoknál a nem kötelező foglakozások időkeretét felezni kellett. Az egyéni 

foglalkozásokat az 52.§.(11). pontja értelmében határoztuk meg, amely az 5 % -ról 2004-től 

1-1 %-kal növelve került kiszámításra az időkeret.  

 

A nem kötelező órakeretből a kerettantervi rendeletnek megfelelően készségtárgyak 

(testnevelés) óraszámát növeljük. A fennmaradó órákat felzárkóztatásra, tehetséggondozásra 

használjuk. 

 Csoportbontásra az alsó tagozatban a magyar nyelv és irodalom, matematika, 

környezetismeret, informatika tantárgyaknál van szükség évfolyamonként. Ezeket az órákat 

szintén a nem kötelező órák terhére, ill. a fenntartó által finanszírozott plussz órák terhére 

tervezzük. A nem kötelező tanórai foglalkozásoknál figyelembe vettük a 11/1994.MKM. 

rend.20.§.(5)-t, mely szerint, ha a tanulót a fakultációs órára felvették, az számára év végéig 

kötelező tanórai foglalkozásként szerepel. 

Tanórán kívüli foglalkozás a tanulószoba is. Ha a szülő igényli, alsó és felső tagozatosok 

számára is biztosítjuk a lehetőséget. A tanulószobai foglalkozásokra heti 22 óra áll 

rendelkezésre.. 

Az összes órakeretbe beszámít még a KT:1. sz. mellékletének II.7.a. pontja alapján biztosított 

1 - 1 óra az osztályfőnöki feladatok, munkaközösségi feladatok ellátására.  

 

 

AZ OKTATÁST SEGÍTŐ TANESZKÖZÖK   

 

 

 

Színes TV 

Videó, CD lejátszó 

Lemezjátszó 

CD-s magnó 

Írásvetítő 

Diavetítő 

Fénymásoló 

 

 

Technika  

 

Eszköz Megjegyzés 

Kombinált fogó  
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Harapófogó   

Kalapács   

Fűrész (vékony)  

Kés   

Véső   

Lemezvágó olló  

Cigányfúró   

Lombfűrész   

Ráspoly   

Fakalapács   

Fonalfűrész   

Csavarhúzó   

Reszelő   

Ragasztó pisztoly   

Satu   

 

 

Rajz 

 

Eszköz Megjegyzés 

Átlátszó gömb  25 cm  

Mintázó asztal 25cm   

Színek, színkeverés oktatótábla   

Írás története oktatótábla  

Magyarország műemlékei oktatótábla  

Diapzitívek művészettörténethez 5-8.o  

Tér-forma szín, művészettörténet 

könyvek 

iskolakönyvtárban 

 

 

Informatika 

 

Eszköz Megjegyzés 

Pentium II számítógép monitorral, 

billentyűzettel, egérrel 

Használtan került beszerzésre 

Oktatótabló: billentyűzet  

Oktatótabló :Algoritmus folyamatábra   

Oktatótabló: Számítógép részei  

 

Magyar nyelv és irodalom  

 

Eszköz Megjegyzés 

Diafilm   

Diapozitiv 25db-os  

Diapozitiv 50db-os  

Kazetta orsós magnóhoz  

Bakelit kislemez  

Bakelit nagylemez  

VHS kazetta:   
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    Pál utcai fiúk 

    János vitéz 

    Egri csillagok 

    Ludas Matyi 

    A kőszívű ember fiai 

   Szent Péter esernyője 

   Légy jó mindhalálig 

 

Falitábla: 

Birtokos névmás 

Ok és célhatározó 

A mondat 

Az igenév  

A jelzők rendszere 

Igék 

A szófajok rendszere 

A hangtani ismeretek 

összefoglalása 

A szavak alakja és jelentése 

A szó 

A teljes hasonulás 

 

Bekeretezve írók – költők arcképe: 

5. o.: Petőfi, Weöres, Szabó l., 

Illyés,Kosztolányi 

6. o.: Janus P, Csokonai, Arany, 

Balassi, Gárdonyi, Zrínyi 

7. o.: Mikszáth, Vörösmarty, 

Jókai, Kölcsey, Kazinczy,  

8.o.:J uhász, Móricz,József A., 

Ady, Radnóti, Babits 

 

 

 

Matematika 

Eszköz Megjegyzés 

Logikai készlet  

Síkidomok készlet  

Mágneses törtek  

Falikép  

Hogyan oldjuk meg a feladatokat? 

Falikép 

 

Köbméteres  

Táblai körző  

Táblai háromszög vonalzó  

Táblai szögmérő  

Szétszedhető köbdeciméteres  

Testek fémből  

Testek műanyagból  

Szines rúd készlet  

1-l-es mérőedény  
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dl-es mérőedény  

cl-es mérőedény  

ml-es mérőedény  

Dienes tábla műanyag  

Dienes készlet 4-es  

Dienes készlet 3-as  

Dienes készlet 2-es  

Barátom a tört  

Kör, körcikk  

A háromszög szögei  

Koordináta rendszer  

Babilon építőjáték  

Tanulói számolóléc  

Demonstrációs számolóléc  

Kitűző rúd  

Méterrúd  

Négyzetméteres lap  

Kétkarú mérleg  

Súlysorozat mérleghez  

Tanulói lyukas tábla  

Testsorozat   

Tanári dem. törtkorong mágneses 

készlet 

 

Demonstrációs számegyenes   

 

 

Földrajz 

Eszköz Megjegyzés 

Diasorozat:  

  Kontinensek 6.o.  

  Európa 7.o.   

 Csillagászat 8. o.  

Írásvetítő fólia:   

 Kontinensek 6.o.   

 Európa 7.o.  

 Magyarország 8. o.   

 . Csillagászat 8. o.   

Tanári kőzetgyűjtemény    

Tanulói kőzetgyűjtemény    

Ásványgyűjtemény   

Tanulói iránytű   

Tanári iránytű   

Demonstrációs eszköz a Föld 

mozgásai bemutatásához, 

elektromos. 

 

Nagyméretű kivilágítható földgömb törött 

Műanyag vaktérképek földrajz 

tanításához   

 

Oktatótábla:  
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 Karsztjelenségek  

 Földrajzi fokhálózat  

 Naprendszer 50x70 cm   

Fali térképek:  

Afrika domborzata  

Észak - Amerika domborzata  

Dél - Amerika  

Dél - Amerika országai  

Ausztrália és Óceánia domborzata  

Föld domborzata  

A Föld félgömbökben domborzati  

A Föld éghajlata  

A Föld népsűrűsége  

A Föld országai  

A Föld mezőgazdasága  

Ázsia domborzata  

Közép - Európa domborzata  

Európa országai  

FÁK és Mongólia domborzata  

Európa domborzata  

Európa mezőgazdasága  

Európa ipara  

FÁK gazdasága - elavult  

Dél - Európa domborzata  

Németország - német nyelvű  

Magyarország megyéi  (régi - új) 

Észak Magyarország gazdasága Elavult  

Budapest politikai  

Észak -Dunántúl gazdasága Elavult 

Dél - Alföld gazdasága Elavult 

Budapest és környéke gazdasága Elavult 

Magyarország gazdasága Elavult 

Dél - Dunántúl gazdasága Elavult 

Észak - Alföld gazdasága Elavult 

Bács - Kiskun megye  

Magyarország domborzata  

Közép-Európa domborzati térképe  

Észak-Ázsia domborzati+politikai 

térkép 

 

  

 

 

Fizika  

Eszköz Megjegyzés 

Közlekedő edény  

Hajszálcsöves közlekedő edény  

Csengő reduktor  

Elektromotor   

Elektromos csengő  
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Állványos elektromos csengő  

Voltax 2 tanulói mérőműszer  

Állványos iránytű  

Elektroszkóp   

Dobozos tanulói iránytű  

Mágnes pár   

Patkó mágnes  

Mechanikai készlet  

Hőtani készlet  

Elektromosságtani készlet  

Dugattyús gőzgép modell  

Heidelbergi félgömbök  

Mikrofon modell állványos  

Hangvilla   

Kézi kétkarú mérleg  

Csavarmodell   

Ék   

Hengerkerék   

Emelő   

Súlysorozat emelőhöz  

Metronóm   

Vonalas hőtágulás készüléke   

Sűrűség sorozat  

Tanulói hőmérő   

Demonstrációs hőmérő  

Hőmérő   

Erőmérő   

Fénytani tanulói készlet  

Elektrovaria tartozékokkal  

Áramátalakító   

Optikai pad   

Kétkarú mérleg   

Súlysorozat mérleghez  

Homorú-domború tükör  

Lencsesorozat   

Tanári demonstrációs készlet 

mechanikához 

 

Tanulói kétkarú mérleg   

Levélmérleg   

Kétütemű motor modellje  

Négyütemű motor modellje  

Demonstrációs V-A mérő   

Politeszt tanulói mérőműszer  

Vízlégszivattyú üvegből  

Fizikai mértékegységek falitábla  

Mikolacső készlet  

Folyadékok áramlása   

Rugós erőmérő 2,5N  
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Kémia  

Eszköz Megjegyzés 

1 literes mérőpohár  

Küvetta  

Műanyag kád  

Üvegbúra  

Mérőhenger  

Óraüveg  

Kémcső  

Gázfelfogó henger  

Oldalcsöves kémcső  

100 ml-es mérőlombik  

250 ml-es mérőlombik  

500 ml-es állólombik  

100 ml-es állólombik  

1000 ml-es állólombik  

100 ml-es gömblombik  

250 ml-es főzőpohár  

400 ml-es főzőpohár  

150 ml-es főzőpohár  

75 ml-es főzőpohár  

50 ml-es főzőpohár  

25 ml-es főzőpohár  

100 ml-es Erlenmeyer lombik  

1000 ml-es Erlenmeyer lombik  

50 ml-es Erlenmeyer lombik  

Égetőtégely  

Petricsésze  

Tölcsér  

Írásvetítő transzparens 7. o. részére  

Mágneses atommodell készlet  

Dörzscsésze törővel  

Gázfejlesztő készülék  

250 ml-es oldalcsöves lombik  

Pipetta  

Üvegbot  

Szemcseppentő  

Égetőkád  

Tégelyfogó  

Kémcsőfogó  

Kémcsőmosó  

Műanyag kanál  

Kettős szorítódió  

Lombikfogó  

Égetőkanál  

Hoffmann féle vízbontó készülék  

Csipesz  
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Tölcsérfogó  

Borszeszégő  

Kémcsőállvány  

Kalotta modell  

Spirálhűtő  

Hoffmann féle csőszorító  

Vízbontó készülék  

Kipp-készülék  

Cukorgyártás /dobozos szemléltető/  

Kőolaj és származékai  

Atomok elektronvonzó képessége 

/táblázat/ 

 

Elektronhéjak kiépülése /tábla/  

Periódusos rendszer  

Alumínium gyártása /dobozos 

készítmény/ 

 

Ásvány- és kőzetgyűjtemény  

Vasgyártás /dobozos készítmény/  

Tanulói vasállvány  

Vasháromláb  

Drótháló  

Kerámia háromszög  

Kocsi 10 db tálcával  

Írásvetítő transzparens 8. o. részére  

Műanyag transzparens készlet  

Dobozos mérleg  

Kémia és a gyakorlati élet 

diasorozat 

 

Bunsen állvány  

Gyémánt atomrács modell  

500 ml-es mérőlombik  

1000 ml-es mérőlombik  

Üvegkád  

Választótölcsér  

 

 

Biológia 

Eszköz Megjegyzés 

Írásvetítő fóliák 

Környezetismeret-biológia 4-7 

 

Környezetismeret 4-5  

Biológia 7-8  

Élővilág 5-8  

Tanári applikációs készlet a 

biológia tanításhoz  6. o. 

Új: 5-6, 8. oszt. 

Preparátumok  

Gombák  

Szőlőperonoszpóra  

Hörcsög  
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Erdei fülesbagoly  

Dolmányos varjú  

Galandféreg  

Denevér és orrszarvúbogár  

Selyemhernyó  

Burgonyabogár  

Amerikai fehér szövőlepke  

Rovargyűjtemény  

A madár belső szervei  

A béka szervei  

A bogár testrészei  

A rovar fejlődése  

A rovarok fejlődése  

A madár szárnya és tolla  

Fogtípusok  

A csöves és lapos csont szerkezete  

A fatörzs belső felépítése  

Növénynemesítési típusok és 

élősködő növények 

 

termések  

Egyszikű és kétszikű növény 

összehas. és gyökér módosulatok 

 

Függőcinke fészek  

Tülkös szarv  

Őzagancs  

Mikroszkópos metszetkészlet  

7. osztálynak I.-II.-III. 1 

 

Fénymikroszkóp  

Tárgylemez /doboz/  

Kocsi 10 db tálcával  

Csontpreparátumok  

Emberi csontváz  

Macska csontváz  

Madár csontváz  

Béka csontváz  

Hal csontváz  

Szarvasmarha állkapocs  

Disznó koponya  

Őz koponya  

Nyúl koponya  

Patkány koponya  

Csigolya  

Ló lábcsontjai, pata  

Nyeles nagyító  

Tanulói mikroszkóp új 

Modellek: Emberi torzó  

Emberi fej /HM/  

Emberi agy  

Emberi szem  
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Emberi fül  

Emberi fogak  

Emberi bőr  

Emberi szív  

Emberi vese  

Megtermékenyített petesejt 

osztódása 

 

Egyszikű növény szára /HM, KM/  

Kétszikű növény szára/HM, KM/  

Levél keresztmetszet  

Növény sejt  

Gyökércsúcs  

termő  

porzók  

A tölgyfa virágzata  

 

 

Német 

Eszköz Megjegyzés 

Kéziszótár: Német-Magyar  

                   Magyar-Német  

  

Középszótár: Német-Magyar  

                      Magyar-Német  

Fali transzparensek:  

Wortartenschrank  

Wortbildungshaus  

Verbformen im deutschen  

Satzbauplane  

Főnév szótári alakja  

Erős igeragozás  

Idő-, Módbeli segésigék  

Az elöljárószó  

Jelzői melléknév használata  

Birtokos névmás  

Személyes névmás ragozása  

Der Artikel  

Főnév ragozása  

Memóriajáték  

Flip Posters Plus  

Filp Posters Plus Arb.  

KI-KO Kinderkoffer   

Nyelvi barkóba  

Diafilm  

Fóliagyűjtemény:  

Transparente Landeskunde  

Klar Sicht  

Videófilm: Weihnachtsfreunde  

Landeskunde PC  
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CD: Von Aachen bis Zwikau  

Deutsch einfach  

Atmospharische Hörszene für 

Anfanger 

 

Atlas für Kinder  

Magnókazetta  

Schulbus 1.  

Schulbus 2.  

Schulbus 3.  

Schulbus 4.  

10. kleine Zappernmanner  

Huckepack  

Deutsch aktiv neu  

Infos aus Deutschland (Sport)  

Deutsch, warum nicht? 1.  

Deutsch, warum nicht? 2.  

Deutsch, warum nicht? 3.  

Deutsch, warum nicht? 4.  

Wieso nicht? 1  

Wieso nicht? 2  

Wieso nicht? 3  

Singer wir zusammen  

Kinderthemen 3.  

CD-k  

Meine Familie und ich  

Unser Alltag 1.  

Unser Alltag 2.  

Freizeit, Sonne und viel Spaβ 1.  

Freizeit, Sonne und viel Spaβ 2.  

Segédkönyvek  

Wieso nicht? 1.  

Wieso nicht? 2.  

Wieso nicht? 3.  

Deutsch, warum nicht? 1.  

Deutsch, warum nicht?.2.  

Deutsch, warum nicht?.3.  

Deutsch, warum nicht?.4.  

10 kleine Zappelmanner  

Huckepacck  

Deutsch? Ja, bitte 2.  

Deutsch? Ja, bitte 3.  

Mit Deutsch spielen  1.  

Mit Deutsch spielen 2.  

Mit Kreuzwortratseln deutsch 

lernen 

 

Grundwortschatz Deutsch  

Der Lesebergleiter 1.  

Der Lesebergleiter 2.  
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Irodalomhoz:  

Vorsclage (literarische Texte)  

Infos aus Deutschland  1.  

Infos aus Deutschland  2.  

Infos aus Deutschland  3.  

Kasper Theater rund ums Jahr  

Rechtschreibung 2000  

Deutschspachige Lander  

Faliképek  

Verben  

Der menschliche Körper  

Sportarten  

Im Geschaft  

Tiere  

Haus  

Adjektive  

Obst, gemüse  

Essen  

Transportmittel  

 

 

Sportszerek 

Labdák:  

Röplabda: kogelán  

                  bőr  

Kézilabda: kogelán  

                  Férfi bőr  

                  Női bőr  

                  Junior bőr  

Focilabda. 4-es fekete-fehér  bőr  

                  5-ös piros-kék bőr  

                  5-ös lila-fehér Szakadt 

                  műbőr  

Kosárlabda: piros-fehér-kék  

                    Narancs-mintás  

                    Narancssárga  

Medicinlabda: 4 kg-os  

                         3 kg-os  

                         2 kg-os   

                         1 kg-os  

Gumilabda: TV sport, és pöttyös Új 

                   Régi színesek  

                   Régi mintás  

Maroklabda: süni  

                      bőr  

                      műanyag  

Váltóbot  

Mérőszalag: 5 m-es fém Rossz 



 
 

177 

 

                     30 m-es műanyag  

Pumpa  

Kézi súlyzó: 1 kg-os  

                      1 kg-os műa. bevonat  

                      1.5 kg-os mű. bevont  

Súlygolyó 3 kg-os  

Karika: kicsi  

             nagy  

Gumikötél  

Ugrókötél  

Hálók: kézilabdakapura  

            röplabdaháló  

            tollaslabdaháló  

Mászókötél: vastag  

                    vékony  

Zsámoly  

Dobbantó  

Magasugróállvány  

Magasugróléc Nagyon rossz 

Gyűrű  

Labdafújó kompresszor  

Tornaszőnyeg 1 db 140x100x10 

Termfoci labda 3 db 

 

 

Történelem taneszközök  

Térképek: 

 

Eszköz Megjegyzés 

Az emberiség az őskorban Rajzos, kopott, 

Az ókori kelet Rajzos, kopott 

Az ókori Görögország (Hellasz) Vonalas 

A Római Birodalom társ. gazd. Rajzos 

A népvándorlás Vonalas 

Honfoglalás és letelepedés rajzos 

Európa Nagy Károly korában Vonalas, törött 

Európa a XI. század végén rajzos, kopott 

Európa a IX-XI. században Vonalas törött 

Európa a XII-XIII. században Vonalas, régi 

Európa a XII-XIII. században Vonalas, új 

Európa a XIV. század végén Vonalas, kopott 

Európa a XIV-XV. Században Vonalas, kopott 

Európa a XVII. Század közepén vonalas 

Felfedezések és gyarmatosítás a XV-XVI. században Vonalas 

A Föld népei a XVI-XVIII. században Rajzos 

MO. Szent István korában Vonalas, új 

MO. a korai feudalizmus idején Vonalas, kopott 

A feudális MO. a XIII-XV. században Vonalas 

MO. az Anjouk és Zsigmond korában Vonalas, új 
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MO. gazdasági kult. 1301-1526 Rajzos, kopott 

A feudális MO. a XV. században  Vonalas, kopott 

MO. a Hunyadiak és a Jagellók korában Vonalas, új 

MO. 1526-1606 Vonalas, nagyon kopott 

MO. a XVII. Században Vonalas, kopott 

Európa a XVIII. században Vonalas, kopott 

Európa a XVIII. század végén Rajzos 

Európa a 1815-49 vonalas, kopott 

Európa a XIX. Század második felében  Vonalas, kopott 

Európa a XIX. Század végén Rajzos, új 

Gyarmati rendszer 1830, 1914 Vonalas, új 

Európa az I. VH. Idején Vonalas, régi 

Az I. VH. 1914-16; 1916-18 Vonalas, új 

MO. a XVIII. Században  Vonalas 

Forradalom és Szabadságharc 1848-49 Rajzos 

Az OMM. Gazd. kult.  Rajzos, új 

Az OMM. 1914-ben Vonalas, kopott 

Európa a két VH. között 1918-29; 1930-39 Vonalas, új 

Európa a II. VH. idején Vonalas, régi 

A II. VH. 1939-43; 1942-45 Vonalas, új 

Európa 1945-89 Vonalas, új, szétesik 

Európa 1945 után; a szocializmus felbomlása Szöveges, új 

A gyarmati rendszer felbomlása Vonalas 

A trianoni béke következményei Szöveges, új 

Polgárháború és intervenció Vonalas, új 

A Magyar Tanácsköztársaság honvédő harcai  Rajzos 

MO. gazdasági társ. 1938; 1980 Rajzos 

Budapest holokauszt Vonalas, új 

Hazánk felszabadítása 1944-45 Rajzos 

MO. áttekintő története  Szöveges, új 

Ókori Kelet új 

 

Ének 

 

Zenei CD-k  

Zenehallgatás: 5. 6. 7. 8. oszt. tanulóknak 10 db 

Himnusz - Szózat 2 db 

A Klasszika zenéje 1 db 

Fonográf - felvételek 1 db 

Menyből az angyal 1 db 

Mama 1 db 

Magnókazetta: Zenehallgatás 5-8.-ig 4 db 

Szintetizátor  1 db 

Metronóm 1 db 

Dallamkirakó, dallamtáblával 1 db 

Zenei lexikon  3 db 

Operakalauz  1 db 

 

Alsó tagozat 
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Eszköz Megjegyzés 

1. osztály  

Keretezett órarend  

Képes betűkártya /piros/  

Képes betűkártya /kék/  

Ritmuskártya   

Fali tábla – az idő-  

Számképes szemléltető/kicsi/  

Számképes szemléltető /nagy/  

Kisméretű betűkártya  

Szó-és szótagkártyák  

Játékpénz  

Tanulói órás kártya  

Logikai játék hiányos 

Kislemez /magyar, ének/  

Keretezett dia  

diafilm  

magnószalag  

Tányéros mérleg  

Technikai építődoboz  

Színes rúd  

Piros fakocka  

Fali ABC tábla  

Képes betűismertető, fali  

Képes számismertető, fali  

Fali számegyenes  

Lemez számegyenes  

Lemez betűtartó  

Címer  

Hőmérő  

Rövid fogas  

3. osztály  

Környezet kísérleti doboz, 

ömlesztett aplikációs képek 

Hiányos 

Gyurmatábla  

Méterrúd  

Építőkocka, műanyag  

Régi tányéros mérleg  

Súlysorozat hiányos 

Szöveges tábla szöveggel  

Logikai tábla  

Szinesrúd,  fa  

4. osztály  

Méterrúd  

Műanyag falióra  

Kétkarú mérleg Új 

Súlysorozat  
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Űrmérték sorozat  

Hőmérő  

Iránytű  (nagy)  

Diafilm  (régi)  

Magnószalag (régi)  

M..sz.– osztályfőnöki óra 3-4.o.   

M.sz.- magyar nyelv-irodalom 4.o.  

M.sz.- mondatok a beszédben 3-4.o.  

Dia kockák: 

Mondatok a beszédben 1-82-ig 

 

Földgömb (kicsi)  

Mérőeszközök: 1 literes  

                         1. liter, 1 dl, 1 cl,  

Kés  

Törtek (műanyag)  

Cintányér  

Számtani aplikáció 3-4. osztály  

Dobverő  

Laposfogó  

Időszalag  

Játékpénz  

Lyukasztó   

Ritmus és betűkottás olvasókészlet  

Zenehallgatás  3. o.(hanglemez)  

Zenehallgatás 4. o. (hanglemez)  

333 Kodály olvasógyakorlat  

 

 

Fejlesztő eszközök 

Szókincsbővítő környezet 

- mágnestábla képekkel 

 

Képsorozat:  

eseményképek 

 

Abakus 

- készségfejlesztő játékok 

 

Számolódoboz korongokkal, 

számképekkel 

 

Sántika - percepciósfejlesztés  

Mozaik - fajáték  

Fejtörő - gondolkodtató  

Útkereső játék  
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22. számú melléklet 

 

 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

2007. 
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TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 

 

 

1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMOK 

Általános tantervű osztályokban a 2008-2009. tanévtől kifutó rendszerben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 

Matematika 4 4 4 3 

Informatika - - - 1 

Idegen nyelv - - - 3 

Környezetismeret 1 1 1,5 2 

Ének 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1,5 1,5 1,5 

Technika  1 1 1 1 

Testnevelés  3 3 3 3 

Osztályfőnöki 0,5 0,5   

Kötelező óraszám a törvény alapján 20 20 20 22,5 

Választható: 

Matematika    1 

Osztályfőnöki   0,5 0,5 

Általános tantervű 20 20 20,5 24 
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1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMOK 

a 2008-2009. tanévtől kifutó rendszerben 

 

 

Emelt szintű testnevelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 

Matematika 4 4 4 3 

Informatika - - - 1 

Idegen nyelv - - - 3 

Környezetismeret 1 1 1,5 2 

Ének 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1,5 1,5 1,5 

Technika  1 1 1 1 

Testnevelés  3 3 3 3 

Osztályfőnöki 0,5 0,5   

Kötelező óraszám a törvény alapján 20 20 20 22,5 

Választható: 

Matematika    1 

Osztályfőnöki   0,5 0,5 

Testnevelés 2 2 2 2 

Emelt szintű testnevelés 22 22 22,5 26 
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1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMOK 

a 2008-2009. tanévtől kifutó rendszerben 

 

 

NÉMET NEMZETISÉGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 8 7 7 7 

Német nemzetiségi 3 5 5 5 

Matematika 4 3 2 3 

Informatika - - - 1 

Környezetismeret 1 1 1,5 2 

Ének 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1,5 1,5 

Technika  1 1 1 1 

Testnevelés  3 3 3 3 

Kötelező óraszám a törvény alapján 22 22 22 24,5 

Választható: 

Magyar  1 1  

Matematika  1 2 1 

Rajz 0,5 0,5   

 Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 

Német nemzetiségi 23 25 25,5 26 
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A 2008-2009-as tanévtől felmenő rendszerben kifutó óraszámok Soltvadkert 

Tantárgy 5. évfolyam  6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

kötelező tanítási órák tantárgyai  

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

heti 

óraszám éves 

magyar nyelv és irodalom 4 148 4 148 3,5 129,5 4 148 

történelem(5.-6.-ban nép- és 

honismeret, 7.-8.-ban etika) 2 74 2 74 2,5 92,5 2,5 92,5 

idegen nyelv 3 111 3 111 3 111 3 111 

matematika 4 148 3,5 129,5 3 111 3 111 

természetism. 2 74 2,5 92,5   0   0 

fizika   0   0 1,5 55,5 1,5 55,5 

biológia, egészségtan   0   0 1,5 55,5 1,5 55,5 

kémia   0   0 1,5 55,5 1,5 55,5 

földrajz   0   0 1,5 55,5 1,5 55,5 

ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

rajz 1,5 55,5 1,5 55,5 1 37 1 37 

technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 0,5 18,5 

testnevelés 2,5 92,5 2,5 92,5 2 74 2 74 

osztályfőnöki 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 

informatika 0,5 18,5 0,5 18,5 1 37 1 37 

tánc és dráma 0,5 18,5 0,5 18,5   0   0 

hon- és népismeret   0   0   0   0 

mozgókép és média   0   0 0,5 18,5 0,5 18,5 

egészségtan   0   0   0   0 

etika   0   0   0   0 

kötelező tanórák összesen 22,5 832,5 22,5 832,5 25 925 25 925 

     választható órák                 

     matematika         1 37 1 37 

      angol vagy német emelt szint 

vagy felzárkóztató 2 74 2 74 2 74 2 74 

     informatika                 

     természetismeret                 

     osztályfőnöki 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 

     technika és életvitel             0,5 18,5 

     rajz                 

     magyar nyelv és irodalom 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5   18,5 

össz. óra  25,5 943,5 25,5 943,5 29 1073 29 1091,5 

A tantestület a 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet mellékleteként kiadott kerettanterv NAT-2003-

nak megfelelő átdolgozott változatát fogadta el a választható kerettantervek sorából. 
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A 2008-2009. tanévtől felmenő rendszerben belépő 

1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMOK 

Általános tantervű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 

Matematika 4 4 4 3 

Informatika - - 1 1 

Idegen nyelv - - - 3 

Környezetismeret 1 1 1 2 

Ének 1 1 1 1 

Rajz 1,5 2 1 1,5 

Technika  1 1 1 1 

Testnevelés  3,5 3 3 3 

Kötelező óraszám a törvény alapján 20 20 20 22,5 

Választható:     

Matematika 1 1 0,5 1 

Magyar 1 1 0,5 1 

Rajz   0,5  

Környezetismeret   0,5  

Általános tantervű 22 22 22 24,5 
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A 2008-2009. tanévtől felmenő rendszerben belépő 

1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMOK 

Emelt szintű testnevelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 7 

Matematika 4 4 4 3 

Informatika - - 1 1 

Idegen nyelv - - - 3 

Környezetismeret 1 1 1 2 

Ének 1 1 1 1 

Rajz 1,5 2 1 1,5 

Technika  1 1 1 1 

Testnevelés  3,5 3 3 3 

Kötelező óraszám a törvény alapján 20 20 20 22,5 

Választható:     

Matematika 1 1 0,5 1 

Magyar 1 1 0,5 1 

Környezetismeret   0,5  

Rajz   0,5  

Testnevelés 1,5 2 2 2 

Emelt szintű testnevelés 23,5 24 24 26,5 
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A 2008-2009. tanévtől felmenő rendszerben belépő 

1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMOK 

 

NÉMET NEMZETISÉGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Német nemzetiségi 5 5 5 5 

Matematika 3 3 2,5 3 

Informatika - - 1 1 

Környezetismeret 1 1 1,5 2 

Ének 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1,5 

Technika  1 1 1 1 

Testnevelés  3 3 3 3 

Kötelező óraszám a törvény alapján 22 22 22 24,5 

Választható:     

Magyar 1 1 1,5  

Matematika 2 2 1,5 1 

Német nemzetiségi 25 25 25 25,5 
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A 2008-2009-as tanévtől felmenő rendszerben belépő óraszámok Soltvadkert 

Tantárgy 5. évfolyam  6. évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

kötelező tanítási órák tantárgyai  

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

magyar nyelv és irodalom 4 4 3,5 4 

történelem (5.-6.-ban nép- és honismeret, 

7.-8.-ban etika) 1,5 1,5 2 2 

idegen nyelv 3 3 3 3 

matematika 4 3 3 3,5 

természetism. 2 1,5     

fizika     1,5 1,5 

biológia, egészségtan     1,5 1,5 

kémia     1,5 1,5 

földrajz   1 1,5 1,5 

ének-zene 1 1 1 1 

rajz 1 1 1 0,5 

technika és életvitel 1 1 1 0,5 

testnevelés 2,5 2,5 2,5 2,5 

osztályfőnöki 1 0,5     

informatika 0,5 1 1 1 

tánc és dráma 0,5 0,5     

hon- és népismeret 0,5 0,5     

mozgókép és média       1 

egészségtan   0,5     

etika     1   

kötelező tanórák összesen 22,5 22,5 25 25 

     választható órák         

     matematika   0,5 0,5 0,5 

 angol vagy német emelt szint vagy 

felzárkóztató 2 2 2 2 

     informatika 0,5       

     természetismeret         

     osztályfőnöki   0,5 1 1 

     technika és életvitel       0,5 

     rajz         

     magyar nyelv és irodalom 0,5   0,5   

össz. óra  25,5 25,5 29 29 

 

 

    A nem szakrendszerű oktatás óraszámai 2008-2009-es tanévtől 

felmenő rendszerben 

  magyar nyelv és irodalom 1,5 1,5 

  matematika 1,5 1,5 

   természetismeret 1 1 

  felzárkóztatás 1 1 

  idegen nyelv 1 1 

  korrepetálás 1 1 

    7 7 
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A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS FORMÁI 

Az iskolában minden tanuló részére biztosított a mindennapos testedzés lehetősége.  

A tantárgyi struktúrában 1-4. évfolyamon heti 3, a többi évfolyamon heti 2,5 testnevelési 

óra biztosított.  

Az általános iskola első-negyedik évfolyamain minden olyan tanítási napon, amikor nincs 

testnevelési óra, – tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó – játékos, egészségfejlesztő 

testmozgást szervezünk. A játékos, egészségfejlesztő testmozgás ideje naponként legalább 

harminc perc, amelyet több, legalább tizenöt perces foglalkozás keretében tartunk meg. A 

játékos, egészségfejlesztő testmozgást a tanítási órák részeként és szükség szerint egy óraközi 

szünet ideje legfeljebb ötven százalékának felhasználásával szervezzük meg, melynek része 

egy-egy nagyobb séta is. 

Az általános iskola 1-4. évfolyamán az azt igénylők részére iskolaotthonos oktatást, valamint 

napközis foglalkozásokat biztosítunk. Mind az iskolaotthonos oktatás, mind a napközis 

foglalkozások rendje kötelezően tartalmazza a mindennapos testnevelést, játékos testmozgást.  

Alsó tagozaton a mindennapos testmozgás biztosítása érdekében még néptánc és játékos 

sportfoglalkozásokat tartunk a nem kötelező órakeret terhére. 
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport 

megszerettetése érdekében iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági 

foglalkozásokon és versenyeken való részvételre. Iskolánkban az iskolai sportkör feladatait a 

Soltvadkerti Kossuth Diáksport Egyesület (SKDSE) látja el az iskolával kötött kölcsönös 

együttműködési megállapodás keretében. Az SKDSE-nek az iskola minden tanulója önkéntesen a 

tagja lehet. Az SKDSE saját működési rendje alapján biztosítja, hogy minden tanítási napon van 

sportegyesületi foglalkozás labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, atlétika, birkózás 

sportágakban. Ezeken a foglalkozásokon az iskola bármely tanulója részt vehet, így azokon a 

tanítási napokon is lehetősége van a diáknak a mozgásra, amelyeken éppen nincsen testnevelés 

órája. A sportági foglalkozások mellett természetjáró túrákat is szervez az SKDSE annak 

érdekében, hogy tényleg minden tanuló megtalálja a maga számára legkedvezőbb mozgásformát.  

 

Az SKDSE valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje:  

 

Az SKDSE és az iskola vezetése között a kapcsolat folyamatos. A sportegyesület vezetőjének a 

versenyek, rendezvények időpontjait, az érintett tanulók körét be kell jelenteni az érintett 

osztályfőnököknek a versenyt megelőző napon. Versenyre tanulókat kikérni csak az igazgató vagy 

az igazgatóhelyettes által aláírt „kikérő lapon” lehet. 

Az iskola és az SKDSE lehetőséget biztosít a tanulók számára az úszásoktatáson való részvételre, 

ha a szülő a költség egy részét vállalja. A program megvalósításában az iskola számít még a 

Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány, a Soltvadkert Városért Alapítvány és Soltvadkert Város 

Önkormányzata külön támogatására. 

 

A mindennapos testnevelés biztosításának része még a gyógytestnevelési órák megtartása. 

Kistérségi megállapodás keretében intézményünkben utazó pedagógusok látják el ezt a 

feladatot. 1-4. évfolyamon és 5-8. évfolyam kétszer 2 órában.   
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ISKOLAI SAJÁTOSSÁGOK 

 

ISKOLAOTTHONOS NEVELÉS 

 

Az iskolaotthonos nevelés feltételei, értékei 

Az iskolaotthon jellemzői: egy osztálycsoportot két nevelő vezet, mindkét nevelő tanít 

bizonyos tantárgycsoportot, vezeti a gyerekek felkészülését (elsősorban az általa tanított 

tantárgyak tanítási óráira), s naponta szabadidő-tevékenységeket is irányít. Az iskolaotthonos 

nevelők tanórán kívüli tevékenységeket is vezetnek, és rendszeresen irányítják a 

feladatkészítést saját tantárgyaikból.  

Az iskolaotthon előnyei:  

 mivel mindkét nevelő tanítási órákat és tanórán kívüli tevékenységeket egyaránt vezet, 

többféle tevékenység közben ismerheti meg a gyerekeket, gyakorolhat rájuk hatást, 

nevelő és gyerek között kedvezőbb kapcsolat alakulhat ki; 

 mivel a nevelők irányítják a saját tanítási óráikra való felkészülést is, rendszeresen 

szerezhetnek tapasztatokat saját tanítási óráik hatékonyságáról. Így nagyobb az esély 

arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat egységessé váljék.  

Feltételei:  

Iskolaotthonos osztályokban határozottan különüljön el a tanórai és tanórán kívüli önálló 

munka, illetve a szabadidő nevelői irányításának módszerei: az önálló munka irányításában a 

gyermekek tanulási önállóságát fokozó módszerek érvényesítése, szabadidőben a gyermekek 

tevékenységének teret adó, a tervszerű nevelői kezdeményezés és a gyermekek választásának 

összehangolására törekedő eljárások alkalmazása domináljon.  

 

A pedagógus feladatai 

Segítse:  

 a tantervi törzsanyag szilárd elsajátítását,  

 esetenként a kiegészítő anyag feldolgozását, 

 a tanult ismeretek önálló alkalmazását,  

 a tanulmányi munka egészében az önállóság fokozását, 

 a tanulás motívumainak és technikájának állandó fejlesztését,  

 az egyéni érdeklődés és képességek formálását,  

 az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek és képességeinek kialakítását, 

a művelődés igényének fejlesztését.  

 

Az egész napos foglalkoztatás feladatai  

 a tanulók és közösségeik tanórai és tanórán kívüli (közéleti, művelődési, munka, játék, 

sport, egyéb) tevékenysége egységes pedagógiai folyamatot képezzen; 

 minden foglalkoztatási forma segítse a tanulók önálló tanulási-művelődési-

önművelődési képességének fejlesztését, a tanítási-tanulási folyamat egységessé 

tételét; 

 nagyobb teret kapjon a gyermekek öntevékenysége, mely az életkori sajátosságokhoz 

igazodik.  

 az iskolai osztályközösségek – mint alapvető közösségek – mellett jobban 

érvényesüljön a funkcionális csoportok működése, gazdagodjék hálózata, a tanulók 

fejlődése-fejlettsége szintjéhez igazodó, választható tevékenységek kínálata  
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SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ELLÁTÁSA 

 

Tagintézményünk a következő tanulók gyógypedagógiai ellátását tudja biztosítani: 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, 

oktatása: pszichés fejlődészavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 

súlyosan akadályozott, valamint szakértői vélemény alapján integrálható testi 

fogyatékos, nagyothalló, gyengén látó, enyhén értelmi fogyatékos tanulók.  

 

A feladat ellátásához tagintézményünk a személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 

 

A NÍVÓCSOPORTOS IDEGEN NYELVI OKTATÁS  

 

A világban való eligazodás képességének fejlesztésében fontos szerepet játszik az idegen 

nyelvek tanulása. Fő céljaink között szerepel a kommunikációs készség fejlesztése.  

Az általános iskolában minden diáknak egy idegen nyelvet kell tanulnia. Jelenleg két élő 

idegen nyelv közül választhatnak tanulóink: angol és német. Ha megfelelő számú igény lenne 

rá, orosz nyelv tanítását is tudnánk biztosítani. Ezért minden évben felajánljuk ezt is a 

választható nyelvek között.  

Az idegen nyelvek oktatása 5-8. évfolyamokon felmenő rendszerben, ún. „nívócsoportos” 

oktatás keretében történik. Ez azt jelenti, hogy idegen nyelvi képességek, tudásszint szerint 

osztjuk csoportokba a tanulókat.  

Az adott tanévben indított nívócsoportok száma az adott idegen nyelvet választók számától, 

felkészültségétől függ.  

A nyelvileg tehetséges gyerekek fejlesztésére, gyorsabb haladásuk érdekében emelt óraszámú 

nívócsoportokat hozunk létre. E csoportokban idegen nyelvet tanítók feladata, hogy 

szakmailag segítsék a felkészülést versenyekre, a középiskolák idegen nyelvi szintfelmérőire, 

illetve az alapfokú nyelvvizsgára. A nyelvvizsga anyagi terhei a szülőkre hárulnak.  

Az idegen nyelvet emelt óraszámban tanuló csoportokba a tanuló akkor nyerhet felvételt: 

- ha a szülő ezt 4. osztályos tanuló szülője az adott tanév május 20-áig írásban 

kérvényezi az iskolavezetés által kiadott nyomtatványon,  

 - ha a tanuló felvételét az erre a célra létrehozott bizottság javasolja.  

A bizottság tagjai: (5 fő) 

 - negyedikes érintett osztályfőnök, 

 - az idegen nyelvi munkaközösség vezetője,  

 - negyedik osztályban idegen nyelvet tanító pedagógus, 

- igazgató, felső tagozat igazgatóhelyettese. 

A bizottság döntésének alapja:  

 - a tanuló korábbi tanulmányi eredményei, 

- az idegen nyelvből 4. osztályban nyújtott teljesítménye, év végi szintfelmérő 

dolgozat eredménye 

- jellemfejlődése 1-4. osztályban.  

Az a tanuló, aki negyedik osztály után másik idegen nyelvet szeretne emelt szinten tanulni, a 

tanév utolsó két hetében osztályozó vizsgát köteles tenni a választott nyelvből. Sikeres 

osztályozó vizsga esetén a bizottság a fent megadott szempontok szerint dönt a tanuló 

csoportba sorolásáról.  

Kellő számú, alkalmas jelentkezés esetén több emelt szintű idegen nyelvi csoportot indítunk.  

A nívó csoportos emelt óraszámú idegen nyelv oktatásban résztvevő tanulóknak legalább 

négyes érdemjegyet kell elérniük félévkor, illetve tanév végén csoportjukban. Ha ezt nem 
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tudják teljesíteni, akkor eggyel alacsonyabb szintű csoportban folytathatják az idegen nyelv 

tanulását.  

A csoportok felfelé is átjárhatóak különbözeti vizsga letételével.  

 

 

EMELTSZINTŰ TESTNEVELÉS  

 

2004/2005-ös tanévtől-első osztályban- a tanulók választhatnak, hogy emeltszintű testnevelés-

oktatásban vesznek részt, ahol testnevelés szakos tanár vagy testnevelés speciális kollégiumot 

végzett tanító tartja a foglalkozásokat. 

1-4. évfolyamon heti 5 testnevelés órában /2 órát a saját osztályban, 3 órában az emelt 

óraszámú képzésre jelentkezőket összevontan/ biztosítjuk a képzést. 

5-8. évfolyamon igény és lehetőség szerint önálló osztályként vagy sportszakköri órákkal 

oldjuk meg az emeltszintű testnevelés követelményeinek a teljesítését. 

A tanulókkal játékos formában igyekszünk megszerettetni a testedzést, majd felső tagozaton 

komoly versenyeztetéssel készítjük fel a különböző sportágakra, a városban működő 

csoportok, egyesület utánpótlását biztosítva. 

Az eredményességen túl óriási jelentősége van a sportnak a fizikai és mentális egészség 

megőrzésében, a mozgáskultúra, testtartás fejlesztésében, az erőnlét és az állóképesség 

erősítésében. 

A kiválasztás módja 

- Ismerkedés a nagycsoportos óvodásokkal: a nagycsoportos óvodások látogatása, ismerkedés,            

            bemutató foglalkozás tartása 

- Jelentkezés után: alkalmassági teszten a tanulók kiválasztása 

            Időpont: május vége 

- Az alkalmassági teszt feladatai: 

            1.) 2x15 m szlalom futás (mp) 

            2.) 2x15 m szlalom labdavezetés (mp) 

            3.) Egyensúlyozó járás felfordított tornapad gerendáján (mp) 

            4.) Labdapasszolás meghatározott helyről fél perc alatt (db) 

            5.) Célbadobás meghatározott helyről-5 dobás (találatok száma) 

            6.) Tartós futás-3 perc (m) 

- Sportorvosi szűrés: A kiválasztott tanulók iskolaorvosi, esetleg sportorvosi szűrése. 

 

 

Azok, akik később szeretnének bekapcsolódni az emeltszintű képzésbe az 1-4. évfolyamon, 

tanévenként május 20-ig kell jelentkezni. 

Sikeres alkalmassági vizsgát követően bekerülhetnek az emeltszintű testnevelés csoportba. 
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Hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató 

felkészítésének pedagógiai rendszere 

IPR 

 

1. Integrációs stratégia 

1.1 Általános helyzetkép 
Soltvadkert város Bács-Kiskun megye középső részén fekszik. Területének döntő többsége a 

homokhátságon terül el. A lakosság elsősorban mezőgazdasággal, azon belül szőlőtermeléssel 

foglalkozik. Az 1990-es évek elejére a kezdeti iparosodást jelző nagy leányvállalatok 

megszűntek, helyükre új vállalkozások léptek, amelyek azonban nem biztosítják még a teljes 

foglalkoztatottságot, a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeit. Talán ez is befolyásolja azt a 

helyzetet, hogy folyamatosan csökken a születések száma, amely hosszabb távon fokozatosan 

szűkíti a városban beinduló osztályok és a beiratkozó gyermekek számát. A csökkenő 

osztályszámok azonban, gazdasági kényszerűségek miatt, nem járnak együtt az 

osztálylétszámok mérséklésével.  

Ez a tény felértékeli a gondos és szakszerű pedagógiai tervezést és munkát. A hat osztályos 

gimnázium jó eredményű diákokra gyakorolt vonzó hatása szintén fontos pedagógiai szervező 

és nevelő tevékenységet igényel a 7. osztálytól. A távlati előrejelzések azt mutatják, hogy 

lassú mértékben csökken a születések száma.  

A tanulói létszám is csökkenést mutat. 2000-ben közel 850 tanulónk volt, míg 2005-ben már 

nem érte el 700 főt.  

Ma a környező településekről 43 diák jár be. Az iskolai étkeztetést összesen 230 tanuló veszi 

igénybe. Ebből 120 fő a napközisek száma, 140 fő a menzás.  

Intézményünkben 1993 óta folyik művészeti oktatás. A szülők zene, kerámia és színjátszó 

művészeti ág közül választhatnak. Magas szinten folyik a nyelvoktatás, német és angol 

nyelvet lehet tanulni.  

Az iskola élő kapcsolatot tart fenn a Nagyenyedi Líceum tanulóival és pedagógusaival. 

Évente legalább egy alkalommal történik cserelátogatás.  

Iskolánk fenntartója Soltvadkert Város Önkormányzata. A fenntartó által kiadott alapító 

okirat 8 osztályos általános iskolai képzésre ad lehetőséget. Jelenlegi osztályszámunk 33.  

Bács-Kiskun megye az ország elmaradott térségeihez tartozik, azaz a 7/2003 (I.4) 

kormányrendelet szerint van besorolva. 

 A város munkanélküliséget érintő mutatói magasak. A hátrányosan érintett tanulók száma: 

248 fő. Diplomásokat szinte lehetetlen foglalkoztatni Soltvadkerten. A mezőgazdaság mind 

nehezebben nyújt megélhetést.  

 

Sok gyereket egyedül nevelnek. Tanulóink jelentős része - 410 fő – ingyenes 

tankönyvellátásban részesül. A szülők egy része igényli alsó tagozatban a napközis és 

iskolaotthonos nevelést – oktatást. Gyermekvédelmi támogatásban 248 fő részesül.  

Arra kell törekedni, hogy a feltételek javításával a tanulók ingergazdagabb és zsúfolástól 

mentesebb környezetben tanuljanak. A szülők lehetőségükhöz képest sokat segítenek 

(hulladékgyűjtés, jutalmazások, parképítés..).  

Iskolánkban informatikai oktatás is folyik. Van külön informatikai tantermünk 14 

számítógéppel felszerelve. Bekapcsolódtunk a SULINET programba is. Tervben szerepel az 

épületek akadály-mentesítése, a mellékhelyiségek, valamint a  a balesetveszélyes lépcsők és 

burkolatok felújítása.  

A szűkebb környezetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete 

nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik. A családi 
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otthon – tanulóink nagy többségénél – megfelelő hátteret biztosít ahhoz, hogy 

felkészülhessenek a tanórákra, amennyiben képesek az önálló ismeretszerzésre, tanulásra.  

Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy növekszik a hátrányos helyzettel induló 

tanulók száma. Az iskola alapító okirata lehetővé teszi, hogy az iskola a sajátos nevelési 

igénnyel rendelkező tanulók szükségleteit is ellássa. A tanulók szűrését folyamatosan 

végezzük. Látható a kezdeti felmérésből, hogy többen vannak azok, akik tanulási és 

magatartási zavarokkal küzdenek. Van 1 fő fejlesztőpedagógus és 4 fő gyógypedagógus a 

tantestületben.  

Beindítottuk az integrált nevelést első és ötödik osztályban. Folyik az elemi készségeket, 

képességeket és kompetenciákat hangsúlyozó fejlesztés. Nálunk nincsenek elkülönített 

osztályok vagy csoportok nemzetiség, kisebbség vagy szociális hátrány miatt. A roma 

tanulók száma kb 75 fő, akik többsége halmozottan hátrányos helyzetű. Jó a 

kapcsolatunk a helyi roma szervezettel. A következő években jelentős roma tanulószám 

növekedésre számíthatunk.  

Arra törekszünk a pedagógiai programunkban és a mindennapi életben, hogy a nevelés 

minden gyermek számára testreszabott legyen. Az iskola Az iskola tartósan képes a 

különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek 

fogadására és együttnevelésére.  
Fontos feladatunknak tekintjük, hogy tanórán és tanórán kívül segítsük a nehéz körülmények 

között élő tanulók felzárkóztatását, gondot fordítsunk a jó képességű, tehetséges gyerekek 

fejlesztésére.  

Hangsúlyt fektetünk a természettudományos képzésre, az idegen nyelvekre, a testnevelésre.  

Biztosítjuk a szabadidős lehetőségeket, az iskola könyvtárának és sportlétesítményeinek 

használatát. Működtetjük a szakköröket és sportköröket, szervezzük a tanulmányi és egyéb 

vetélkedőket, megemlékezéseket. Felkészítjük az arra érdemes tanulóinkat a tantárgyi 

versenyekre. Mindezt tesszük a tanulók személyiségének fejlesztésére, sikeres középiskolai 

tanulmányuk megalapozása érdekében.  

Az iskola épülete bővítés előtt áll. Tanterem, tanári szoba, igazgatási hely és raktár vár 

felépítésre. Szükség lenne nyílászárók cseréjére, bútorzat felújításra is.  

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az 

életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.  

Intézményünk folyamatos és hatékony párbeszédet alakít ki minden szülővel. Értékelési 

rendszerünket együttműködéssel alakítottuk ki. Iskolánk hosszú múltja alatt többször 

változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő 

célja: emberséget és tudást adni a felnövő soltvadkerti polgároknak.  

 

1.2  Iskola integrációs célrendszere 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és nemzeti 

értékek tanulókkal történő megismerése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Fő 

célunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint korszerű ismereteik, egyéni 

képességeik, készségeik kialakítása és bővítése.  
Az iskola nevelési céljai közül elsőbbséget kapnak a következő emberi tényezők:  

 szeretet, erkölcsösség, 

 humanitás, 

 kreativitás, 

 műveltség, tudás, 

 értékek befogadása és átadása, 
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 érzelmek befogadása és átadása, 

 önismeret, önfejlesztés, 

 fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra, 

 mások elfogadása és segítése. 

Az iskola oktatási céljai közül a következő tényezők kaptak nagy hangsúlyt:  

 maradandó és az életben felhasználható ismeretanyag átadása, 

 a világ megismerésének igénye, 

 az élet tisztelete, védelme, 

 tehetséggondozás és a felzárkóztatás, 

 integráció az osztályokban és a társadalomban, 

 készség és képességfejlesztés és ennek egyéni kibontakoztatása, 

 a nyolc osztály elvégzéséhez nyújtott segítség és a képességeknek és az igényeknek 

megfelelő továbbtanulás lehetőségeinek megteremtése, 

 az önálló gondolkodás és tanulás elsajátítása, 

 az ember testi, lelki egészsége, 

 a szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, óvása, 

 az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelet.  

 

Az iskola célrendszerét a következő gyermekkép adja meg.  

Tanulásban olyan gyermekeket szeretnénk, aki:  

 szellemileg fogékony, érdeklődő, nyitott, kíváncsi, a megismerés hajtja, 

 ismeri a tanulási technikákat, tanulni tudó és akaró, 

 képes tudását továbbfejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát és tudást, 

 jó eredményekre törekszik (játékban, munkában, tanulásban),  

 probléma- és feladatorientált, képes a problémák érzékelésére és megoldására,  

 teljesíti kötelességeit, munkája pontos és kidolgozott, egyedi és változatos megoldások 

keresésére törekszik,  

 szilárd alapkészségekkel rendelkezi, az egyetemes értékek megismerésére törekszik,  

 értelmi képességeit, érzelmi, erkölcsi életét, egészségét egyaránt fejleszti, önkifejezési 

igénye magas, 

 van akaratereje, fegyelmezettsége, képes a kudarcot feldolgozni és leküzdeni, ű 

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:  
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- nemzeti kultúránkat,  

- a természetet, a környezet értékeit,  

- más népek értékeit,  

- az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit.  

Önmagához, társaihoz, közösséghez való viszonyában olyan gyermeket szeretnénk, aki:  

 humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó,  

 képes szeretetet adni és elfogadni,  

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,  

 szereti hazáját,  

 szellemileg, testileg egészséges és edzett,  

 egészségesen él, szeret sportolni,  

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt és rendezett,  

 viselkedése udvarias, beszéde kulturált,  

 sikerorientált, van önbizalma, tud dönteni és cselekedni,  

 továbbtanulási elképzeléseit képességeire és eredményeire építi,  

 a tartós emberi lét szokásait, magatartásmódját ismeri és gyakorolja,  

 közösség céljainak megvalósításában tevékenyen részt vesz,  

 előítélettől mentes, nyitott környezete iránt, érdekli mások problémája és gondja, 

szolidáris,  

 tisztelettudó, elfogadja az egyén szabadságát, tolerálja a másságot,  

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,  

 önmagáért és másokért felelősséget érez, vállal,  

 tud a helyzethez illően viselkedni,  

 eredményesen használ kommunikációs technikákat, legalább egy idegen nyelv alapjait 

ismeri,  

 a feszültségek elkerülését keresi és a konfliktusokat rugalmasan kezeli,  

 szereti az emberi életet, mások és a világ értékeinek megismerésére törekszik, hisz a 

saját boldogságában, jövőjében,  

 szereti a természetet, a környezetvédelmi gondolkodása pozitív, cselekvésre 

elkötelezett,  

 a kudarcok, lemaradások okának megszüntetéséért mindent megtesz,  

 tud csoportban, közösségben együttműködni,  

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében.  
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Mérhető intézményi célok:  

Oktatásban:  

 csökkenjen az intézményben a tankötelezettségi kor határa előtt a rendszerből 

kikerülők száma,  

 az évismétlők száma 4 % alatt legyen, növekszik az évfolyam vesztés nélkül 

továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma, 

 eredményes továbbtanulás a nyolcadik osztály elvégzése után, lesz érettségit adó 

intézményben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanuló, középiskolai visszaesés a 

jegyekben ne haladja meg a 0.5-et, 

 tantárgyi mérésekben az országos átlagnak megfelelni, illetve felette teljesíteni,  

 minél több tanulót bekapcsolni a szaktárgyi versenyek rendszerébe, 

 első osztályos beiskolázás maradéktalan teljesítése, 

 mindennapos testedzés megőrzése,  

 az integrációban résztvevők továbbhaladása,  

 szükséges tantárgyi bontások megvalósítása.  

Nevelésben:  

 hatékony napközi biztosítása és napközis csoportok megtartása,  

 szakkörök, sportkörök, diákkörök működtetése és feltételeinek biztosítása,  

 diákönkormányzat működésének segítése 

 osztályközösségek kialakítása, közös programok szervezése,  

 ünnepek, rendezvények megszervezése,  

 magatartásból és szorgalomból az iskolai átlag emelése.  

Intézményi környezetben:  

 az iskola baleseti kockázatának csökkentése,  

 energia felhasználás racionalizálása,  

 játszótér fejlesztése,  

 akadálymentesítés,  

 az iskola környékének rendben tartása,  

 a vizesblokk felújítása, ÁNTSZ előírásainak betartása,  

 szertárak, szaktantermek fejlesztése,  

 takarékos és hatékony gazdálkodás.  

Iskolánk nevelőtestülete úgy véli, hogy nevelő-oktató munkája akkor sikeres, ha a 

nyolcadik évfolyam végén a végzős diákok:  

 90-95 %-a minden tantárgyból megfelelnek az alapfokú nevelés-oktatás 

kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek,  
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 többsége a minimális követelményeken túl egyéni képességeiknek megfelelően 

megfelel a helyi tantervben megfogalmazott követelményeknek, az emelt szintű 

képzésnek,  

 rendelkeznek olyan bővíthető, biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártassággal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a középiskolás követelményeknek 

a későbbiekben megfeleljenek,  

 ismerik a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

 határozott elképzeléssel bírnak saját közelebbi és távolabbi jövőjüket és sorsukat 

illetően.  

 

1.3.  Két éves bevezetési terv 

Beiskolázási terv 

 

Év 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Születések száma         

Osztályszám 4 3       

Elsősök száma 85        

Hátrányos helyzetűek 

száma 
17        

Halmozottan hátrányos 

helyzetűek  
15        

 

Szervezet-fejlesztési terv 

Létrehozzuk a IPR irányítását végző csoportot:  

Vezetője: Vassné Szalai Piroska gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

Tagjai: Asztalos Olga 

 Dudásné Kovács Erika 

Eilerné Hollós Idlikó 

Hollósné Zsikla Judit 

Kárászné Németh Anita 

Feladatai: gyermekek nyomon követése, segítése egyeztető megbeszélések szervezése (3  

havonként) az IPR dokumentumainak kezelése. 

A csoport feladata:  

 az IPR bevezetését, működését irányítja, monitorozza, 

 a munkaköri leírásokhoz elkészíti az IPR ellátásának feladatit,  

 szakmai fejlesztéseket végző csoportokat jelöl ki,  

 értékelő megbeszéléseket tart, 
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 ellenőrzi a szakmai fejlesztési programokat, szakmai egyeztetéseket, a törvényben 

előírt megbeszéléseket,  

 javaslatot tesz a minőségi bérpótlék odaítélésére 

 szervezi az egy-egy osztályt, tanulót oktató pedagógusok rendszeres értékelő 

megbeszéléseit,  

 javaslatot tesz a házirend módosítására.  

A pedagógiai program és a házirend átdolgozása 

 a következő pedagógiai program módosításakor átfogalmazzuk céljainkat és 

küldetésünket az IPR szellemében,  

 a házirend módosításában kidolgozzuk az intézmény felszerelésének és épületének 

iskolaidőn túli használatát.  

Egyéb feladatok:  

Nagy gondot fordítunk arra, hogy a még meglévő dolgozói előítéleteket megszüntessük.  

Az éves munkatervben feladatokat határozunk meg az IPR működésévek kapcsolatban.  

  

Erőforrás terv 

1. Épület átalakítása 

Meg kell teremteni az intézmény akadálymentesítését is. Az anyagi erőforrások 

megszerzésére a helyi önkormányzattal közösen pályázatot kell beadnunk.  

2. Taneszközök, technikai felszerelés 

Minden tanterembe televíziót, videót és DVD lejátszót kell beállítani. A könyvtár állományát 

bővíteni szükséges. A könyvtárba a tanulók internet használatához számítógépet kell 

beállítani. A taneszközök kiválasztás elveit évente úgy kell meghatározni, hogy azok ne 

jelentsenek a halmozottan hátrányos tanulóknak nagy terhet. Törekszünk arra, hogy olyan 

képrögzítő berendezéseket szerezzünk be pályázat segítségével, amelyekhez a tanulók otthon 

nem jutnak hozzá (digitális fényképezőgép, filmfelvevő).  

 

3. Eszközök 

Minden pedagógus számára elérhetővé tesszük a fénymásolást és ehhez év elején 

meghatározott mennyiségű papírt biztosít az iskola.  

4. Bútorzat 

A régi bútorainkat kicseréljük. Csak variálható bútorzatot szerzünk be a jövőben, amely 

alkalmas a csoportbontásra, differenciálásra.  

 

Továbbképzési terv 
Személyi erőforrások az iskolában rendelkezésre állnak. Az IPR-ot irányító csoportnak 

mindent meg kell tennie azért, hogy a kollégák tudják azt, hogy mi a feladatuk, mi a 

kötelességük, és mit kell megtenniük.  

A pedagógusok továbbképzésénél előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulók 

fejlesztésével és törődésével foglalkozó tanfolyamokon való részvételt (kooperatív tanulás, 

drámapedagógia).  

Törekszünk arra, hogy a kollégák többsége olyan informatikai ismeretek birtokába kerüljenek, 

amellyel segíteni tudják a hátrányos helyzetű tanulókat.  

Önismereti tréninget szervezünk minden dolgozó számára, hogy tisztában legyenek 

kommunikációs képességükkel, csoportvezetési technikákkal, szociális érzékenységükkel. 
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Azt szeretnénk, ha mindenki rendelkezne a konfliktuskezelés képességével, tudna pedagógiai 

szituációkban jól dönteni, ne legyenek előítéleteik és megfelelően motiválják tanulóikat.  

 

2. AZ ISKOLÁBA VALÓ BEKERÜLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 
2.1. Óvoda – iskola kapcsolata 

A folyamat tartalma 

Kiemelten fontosnak tartjuk az óvodákkal való együttműködést, a nevelési elveink 

összehangolását, az iskola-előkészítést és szoktatást. A beiskolázási terveinkről tájékoztatjuk 

az óvodásokat és szüleiket, valamint az óvónőket. Szorgalmazzuk a kölcsönös 

intézménylátogatást.  

Alkalmazási terület 

Az iskola valamennyi tanára, kiemelten a leendő elsős osztályfőnökök, óvónők, szülők.  
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Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor?  Felelős 

A leendő első évfolyam 

szüleinek tájékoztatása 

 összevont szülői 

értekezlet az óvodában 

(tanítók bemutatása) 

 összevont szülői 

értekezlet az iskolában  

A szülők megfelelő képet 

kapjanak. 

Minden év tavaszán 

(április)  

 igazgató, helyettesek 

 leendő elsős    

osztályfőnökök 

Az iskola, tanárok, 

módszerek bemutatása 

 nyílt nap  

 óvodások látogatása az 

elsőben 

Minél több leendő tanuló 

jelentkezése 

Minden év tavaszán 

(április)  

 alsós igazgatóhelyettes  

 az iskola valamennyi 

tanára 

 leendő első osztályos 

osztályfőnökök 

Az iskolába való beíratás   Írásbeli tájékoztatás a 

beírás idejéről  

Minden szülő tudjon róla. Minden év tavaszán 

(április)  

 igazgató, helyettesek 

 iskolatitkár 

Az óvoda – iskola 

együttműködése, 

kapcsolattartása 

 Szóbeli tájékoztatás a 

gyermek 

beilleszkedéséről 

meglegyen az átmenet az 

intézmények között. 

február eleje  elsős osztályfőnökök 

 igazgató helyettes 

 gyermek- és ifj. véd. 

felelős 

Diagnosztikai 

fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazása 

 óvodai mérés esetén 

együttműködés 

 első osztály I. félévében 

minden tanulóval 

 eredmények 

összehasonlítása 

megalapozott fejlesztés 

törődés 

első félév  igazgatóhelyettes 

 gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus  

 

Nevelési tanácsadó 

vizsgálatának elemzése 

értékelések áttekintése eredményes iskolai munka beiratkozás  igazgatóhelyettes 

 gyógypedagógus,  

Halmozottan hátrányos és 

iskolaéretlen óvodásokról 

tájékoztatás kérése 

osztályszervezés 

előkészítése 

a szegregáció elkerülése beiratkozás előtti hónapok  igazgató 

 gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős 
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2.2 Heterogén osztályok kialakítása jogszabályoknak megfelelően 

Arra törekszünk, hogy a halmozottan hátrányos tanulók ne egy osztályba kerüljenek. Erre 

felhasználjuk a diagnosztikai méréseket. A tanulók szüleit az indítandó osztályokról, 

lehetőségekről és tanító pedagógusokról tájékoztatjuk. Bemutató oktatásokra meghívjuk a 

szülőket és az óvónőket.  

 

3. Együttműködés – partneri kapcsolatok kiépítése 
3.1 Az iskola és az Iskolaszék kapcsolata 

Az intézményvezető és az Iskolaszék elnöke az együttműködés tartalmát tanévenként az 

intézményi munkaterv és az Iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. A 

kapcsolattartás a feladatellátás függvényében folyamatos. 

Az iskola az Iskolaszék működését támogatja, a feladatok ellátásához szükséges helyiségeket és 

berendezéseket - előzetes egyeztetés után – rendelkezésre bocsátja. 

Az igazgató vagy megbízottja szükség szerint tájékoztatja az Iskolaszéket az iskola működéséről.  

Az Iskolaszék elnöke kérésre tájékoztatja saját működéséről és munkaprogramjáról a 

nevelőtestületet. 

(Lásd még: Szervezeti és Működési Szabályzat 13-14. oldal.)  

3.2 Az iskola és a Szülők Közösségének kapcsolata 
 Az iskola vezetőtestületi értekezletekre ill. nevelőtestületi értekezletekre akkor hívja a szülők 

közösségének képviselőjét, ha a tárgyalt téma ill. a vezetőtestület döntése ezt indokolja.  

 Az iskola vezetése évente 2 alkalommal köteles tájékoztatni a Szülők Közösségének 

választmányát az iskola működéséről, feladatairól, aktuális kérdésekről, ill. meghatározott 

kérdésekben a véleményt kikérni.  

 A Szülők Közösségének választmányi ülésén meghívásra bármilyen – a tanulók nagyobb 

csoportját érintő kérdésről az iskolavezetése tájékoztatást ad. A folyamatos kapcsolattartás 

érdekében mindkét fél kezdeményezheti a véleménycserét.  

 A szülők szélesebb köreivel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot közvetlenül szülői 

értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon, ill. közvetve az osztály szülői közössége 

által választott képviselőkön keresztül.  

 A szülői értekezletek rendjét, az iskola éves munkatervét, a Házirendet, az osztály szabadidős 

program- és költségtervét a tanév első szülői értekezletén az osztályfőnököknek kell 

ismertetni, véleményeztetni, ill. elfogadtatni. (Lásd még: Szervezeti és Működési Szabályzat 

12. oldal)  

 

 

3.3. Szülői igények kezelése az iskola életében 

Az iskola gondot fordít a szülői igények megismerésére, amelynek formái:  

 iskolaválasztást megelőző találkozók,  

 szülői közösség szervezetének működése (osztály, iskola) 
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 iskolaszék 

 szülői értekezlet, 

 egyéni beszélgetések,  

 családlátogatás, fogadóóra 

 rendezvények 

 minőség-ellenőrzés rendszerében adott válaszok, információk  

 kapcsolatépítés közös fórumai (rendezvények, szülők-nevelők bálja, kirándulások, 

szabadidős programok, táborok).  

Az iskola gondot fordít arra, hogy ezek az igények megjelenjenek: 

- tanítási tartalmakban 

 pedagógiai szakaszok prioritásai 

 speciális programokban (felzárkóztató, tehetséggondozó, módszertani, stb) 

 szakkörök, diákkörök,  

 csoportbontás,  

 tanítási módszerek választása, 

 választható óraszám elosztása,  

 napközi lehetőségének megteremtése,  

 közvetítendő értékek, ismeretek.  

        - az iskolai élet szervezésében 

 étkezés biztosítása,  

 házirend összeállítása és tartalma,  

 Szervezeti és Működési Szabályzat kialakításában,  

 társadalmi munkák szervezésében,  

 testvériskolai kapcsolatok kialakításába,  

 tanítási időn túli elfoglaltságok megszervezésében (szabadidős programok, 

kirándulás, tábor).  

 

3.4.  Szülői értekezletek 

Az iskola a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli 

tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A csoportos tájékoztatásnak módja a szülői 

értekezletek, az egyéni tájékoztatás fogadóórákon történik.  

 

 

Szülői értekezletek rendje:  

Az osztályok szülői közössége számára az iskola tanévenként a felső tagozaton 3 szülői 

értekezletet és egy fogadóórát, alsó tagozaton 4 szülői értekezletet tart az osztályfőnök. A 

szülői értekezletek idejét és témáját rögzíti a munkaterv. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat 

össze az igazgató, az osztályfőnök és a szülői szervezet képviselője a tanulóközösségben 

felmerülő problémák megoldására. 
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A szülői értekezletekkel szemben támasztott elvárások:  

 A szülői értekezlet segítse elő a szülői ház és az iskola nevelési elveinek 

összehangolását, a tanulók nevelésében előforduló kérdések megvitatását, 

személyiségfejlesztés problémáinak megoldását.  

 A nevelés társadalmasításának folyamatában fontos, hogy a szülő és a pedagógus 

partnerként tevékenykedjék. Így új tartalommal gazdagodhat az iskola és a szülő 

kapcsolata. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők ismerjék a pedagógiai programot, az 

iskola nevelési alapelveit és céljait, terveit és módszereit, és ezek aktivizálják őket az 

együttműködésre. Szükségesnek tartjuk, hogy a családokban folyó nevelést 

megismerjük, hozzájárulhassunk a szülők pedagógia kultúrájának fejlesztéséhez, vagy 

az ott alkalmazott eredményes módszereket nevelésünkbe beillesszük. Úgy véljük, 

hogy az egyéni problémák megismerésével, szülői tapasztalatok átadásával a célzott 

nevelőmunkánkat hatékonyabban fejthetjük ki.  

 A szülői értekezletekre pedagógusaink mindig alaposan felkészülnek. Az 

osztályfőnököknek meg kell találniuk azt a megfelelő időpontot, alkalmat, amely a 

szülők többségének megfelel és gondoskodnia kell arról, hogy minél több szülő és 

más érdekelt ott megjelenhessen.  

 A szülői értekezleten elhangozhat rövid tájékoztató, beszámoló az iskolát, az osztályt 

érintő bármilyen tanulmányi, pedagógiai, oktatáspolitikai, pszichológiai, stb. 

kérdésről, de az mindig kapcsolódjon az osztályban soron következő feladatokhoz, az 

ott folyó tevékenységekhez.  

 A szülői értekezleteknek az osztályközösség előrehaladását a tanulmányi eredmények 

növekedését, a tanulók neveltségének javulását kell eredményeznie, az iskola és a 

család közreműködése által. A szülői értekezleteken foglalkozni kell az elfogadott terv 

alapján egy-egy nevelési kérdéssel is.  

 A szülői értekezletek időpontját az éves munkaterv jelöli ki.  

 Az iskola hasznosnak tartja, ha a szülői értekezletre előadókat hívnak meg: szülőt, 

orvost, lelkészt, pszichológust, mentálhigiéniás szakembert, rendőrt, jogászt, 

pályaválasztási szakembert, stb.  

 

Az iskolai fogadóórák rendje 

Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulóról a 

szülők számára. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök 

írásban is tájékoztatja, de be is hívhatja az iskolába. Ha a gondviselő találkozni szeretne 
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gyermeke pedagógusaival, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett 

pedagógussal.  

 

IPR működtetéséhez szükséges értékelés szabályai 

A képesség kibontakoztató felkészítésen és integrációban résztvevő tanuló haladását, 

fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az érdekelt pedagógusok 

legalább három havonta értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a tanuló szülőjét, a 

tanulót, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, 

a gyámhatóság, ill. a nevelési tanácsadó képviselőjét.  

A pedagógus értékelést az osztályfőnök koordinálja. A szaktanárok egyéni fejlesztési 

naplót készítenek. Törekedni kell arra, hogy egyszerű, bürokrácia mentes megoldásokat 

találjanak (előre elkészített füzet, aláhúzással jelzett fejlesztendő terület).  

Az értékelésről jelenléti ív készül, amelyet minden érdekelt aláír. A jelenléti ív eredeti 

változatát az ifjúságvédelmi felelős összegyűjti és elhelyezi az IPR csomagban.  

Minden év elején az osztályfőnök beszerzi az érintett tanulók szüleinek nyilatkozatát 

arról, hogy nyolc osztálynál magasabb iskolai végzettséggel nem rendelkeznek.  

 

A szülő írásbeli tájékoztatási rendje  

Iskolánk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel ellátott 

ellenőrző könyvben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, 

szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. Tájékoztatjuk a szülőket az intézményi élet 

kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális információkról is.  

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos 

bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetben is feltüntetni. 

A szóbeli feleletet aznap, az írásbeli számonkérés eredményét a feladat kiosztása napján kell 

beírni.  

Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet érdemjegyeinek 

azonosságát és pótolja az ellenőrző könyv hiányzó érdemjegyeit. Az osztályfőnök indokolt 

esetben írásban értesíti a szülőket a tanulók előmeneteléről, magatartásáról, szorgalmáról.  

 

3.5 Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal és a szakmai és szolgáltató intézményekkel 

A folyamat tartalma 

A nevelő-oktató munka folyamatában az iskola a gyermekjóléti szolgálattal folyamatos 

kapcsolat kialakítására törekszik. Minden gyermeknek joga, hogy a képességeihez mért 

legjobb oktatásban részesüljön, figyelemmel fél a kölcsönös együttműködésre, rendszeres 

információcserére törekedjék.  

Alkalmazási területe 

 Az iskola valamennyi tanára, osztályfőnökök, fejlesztőpedagógus, gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős, minden diák.  
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Részképességek, felelősök, határidők 

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor  Felelős 

A belépő pedagógiai 

szűrése 

osztályonkénti 

felmérés 

Fejlesztőpedagógus  májusban 

megkapja az óvodai vizsgálat 

eredményét, értékel, tervez.  

minden év szeptember osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus,  

igazgatóhelyettes 

Felsőbb évfolyam 

tanulóinak 

figyelemmel kísérése 

Felmérések, 

beszámolók, szülői 

mérések 

Egyéni v. csoportos fejlesztő 

foglalkozás.  Szülő-pedagógus 

mindennapi kapcsolata 

dokumentáció 

Egész évben 

folyamatos 

fejlesztőpedagógus 

igazgatóhelyettes 

igazgató 

 

Tantárgyi felmérések 

intézése 

Írásbeli tájékoztató a 

nevelési tanácsadó 

tan.szakértői 

bizottságok 

javaslatairól 

Folyamatos kapcsolat a 

nevelési tanácsadóval, 

szakértői bizottságokkal a fejl. 

ped. által.  

egész évben 

folyamatosan 

fejlesztőpedagógus, 

igazgatóhelyettes,  

igazgató 

Közös programok Továbbképzések,  

tanfolyamok, írásbeli 

tájékoztatók 

Az iskola tájékoztatja nevelőit 

az aktuális továbbképzésekről, 

programokról. Meghívja a 

gyermekjóléti szolgálat 

szakembereit.  

aktuálisan fejlesztőpedagógus, 

igazgatóhelyettes,  

igazgató 

 

Dokumentáció 

Szakértői bizottságok vizsgálatai, javaslatai, fejlesztési tervek, továbbképzési programok, jegyzőkönyvek.  

 



 
 

209 

 

3.6 Együttműködés a középfokú oktatási intézményekkel 

A folyamat tartalma: Minden továbbtanuló diák számára fontos, hogy képességeihez és 

elképzeléseihez mérten a lehető legjobb középiskolában folytassa tanulmányait. Ezek 

kiválasztásában fontos szerepe van az osztályfőnöknek, aki tanácsát a szülők szinte minden 

esetben kikérik. Ezért segítséget kell nyújtani iskolánknak, hogy a legszélesebb körű 

tájékoztatást megkapják a lehetőségekről, s a középiskolák konkrét bemutatkozásával még 

inkább szemléletesebbé tenni a választást.  

Alkalmazási terület: Osztályfőnökök, intézményvezetők, szaktanárok tanácsadása.  

A folyamat leírása 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor Felelős 

A középiskolai 

követelményrendszer 

figyelembevétele   

6 osztályos és  

gimnáziumi képzés 

alapkövetelményeinek 

meghatározása 

szóbeli egyeztetéssel 

vagy írásos formában.  

Iskolaváltáskor 

ne érje a diákot 

hátrány a 

tanulásban.  

folyamatosan  ig.helyettes 

Oktatási és nevelési 

követelmények 

összehangolása 

közös értekezleten  zökkenőmentes 

átmenet 

érdekében 

Tanév 

kezdetén,  

kritérium 

változások 

előtt.  

igazgató,  

ig.helyettes 

Pályaválasztási 

szülői értekezlet 

Szülői értekezlet a 

középiskolák 

vezetőivel.  

A szülő világos 

képet kapjon a 

továbbtanulási 

lehetőségekről.  

Jelentkezési 

lapok 

kitöltése előtt 

januárban 

igazgató, 

ig.helyettes,  

 

Visszajelzés a volt 

tanulók 

eredményeiről 

A középiskolák az I. 

félévi eredményeket 

írásban megküldik az 

iskolának 

A visszajelzés 

megmutatja, 

hogy a tantárgyak 

közül melyiknél 

voltak nagy 

eltérések a jegyek 

szempontjából 

pozitív ill. 

negatív irányban.  

félévkor igazgató,  

ig.helyettes,  

szaktanárok 

 

3.7 Együttműködés kisebbségi önkormányzattal 

Iskolánk két kisebbségi önkormányzattal ápol kapcsolatot:  

 - Cigány Kisebbségi Önkormányzattal,  

 - Német Kisebbségi Önkormányzattal.  

Közös céljaink: az iskolánkban tanuló kisebbségben élő gyermekek segítése, támogatása.  

Pályázat alapján az önkormányzatok lehetőségeikhez mérten támogatják a gyermekek 

kirándulásokon, táborokban való részvételét.  

Szavalóversenyen való részvételt szerveznek.  

Közösen elemezzük, és megoldási tervet állítunk össze a kisebbségi problémák kezeléséhez.  

 

3.8 Együttműködés civil, önkormányzati és állami szervezetekkel 

Egyházak:  

A folyamat tartalma: Az iskolának folyamatosan és korrekt kapcsolatrendszert kell 

kialakítania a városban működő egyházakkal és vezetőikkel. Az a célunk, hogy iskolánk 

minden vallásos tanulója részesüljön hitoktatásban, ezáltal személyiségük és hitéleti 

meggyőződésük erősödjék, gazdagodjék.  
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Alkalmazási területe: Az iskola valamennyi tanára, kiemelten az osztályfőnökök, hitoktatók, 

az iskola igazgatója, igazgató helyettesek, diákok.  

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor Felelős 

Hittanórák 

megállapodás 

szerinti szervezése 

írásbeli tájékoztató,  

személyes egyeztetés 

Hittanóra 

biztosítása 

órarendben 

Minden év 

szeptemberében  

ig.helyettes,  

igazgató 

Tájékoztató az 

iskola 

rendezvényeiről 

írásbeli tájékoztatás,  

meghívás 

Tájékoztatók, 

meghívók 

elküldése 

alkalmanként  ig.helyettes, 

igazgató  

 

Kapcsolatok a 

nevelőmunka 

érdekében  

szülői értekezlet,  

osztályfőnöki óra 

Osztályfőnök,  

hitoktató 

kapcsolata 

folyamatos ig.helyettes,  

igazgató 

 

 

Dokumentáció: tájékoztatók, meghívók, jegyzőkönyvek.  

Együttműködés egészségüggyel  

 

A folyamat tartalma: A helyi egészségügyi szervekkel a tanulók érdekében szoros 

kapcsolatot alakítottunk ki, melynek ápolása minden dolgozónak kötelessége. A védőnői 

hálózat hozzájárul a védőoltások zavartalan megszervezéséhez. Az iskola fontos feladatának 

tekinti, hogy a tanulók fogászati szűrése teljes legyen, ezért a törvényben meghatározott 

kötelezettségeinek eleget téve és azon túl is rendszeres kapcsolatot tart az iskolafogászattal.  

Alkalmazási területe: védőnők, gyermekorvos (iskolaorvos), iskolafogászat, osztályfőnök, 

tanulók, szülők.  

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor Felelős 

A tanulók általános 

szűrővizsgálata 

Írásbeli tájékoztatás 

(időpont)  

Minden tanuló 

részvétele a 

vizsgálaton 

Minden évben 

évfolyamokon 

eltérő 

időpontban  

védőnő,  

iskolatitkár,  

osztályfőnök 

A tanulók kötelező 

védőoltásaikkal 

kapcsolatos  

szervezési, 

előkészítési 

feladatok szervezése 

Írásbeli értesítések a 

szülőknek, 

tanulóknak.  

Minden tanuló 

megkapja a 

védőoltást.  

Minden évben 

az egészségügyi 

intézmény által 

meghatározott 

időpontban.  

iskolatitkár, 

osztályfőnök, 

védőnő  

A tanulók 

rendszeres fogászati 

szűrése 

Szóbeli értesítés az 

osztályfőnök felé,  

írásbeli értesítés a 

szülő felé.  

A tanulók 

egészsége  

Minden évben 

az iskolafogász 

által 

meghatározott 

időben 

iskolafogász,  

osztályfőnök 

Egészségügyi 

előadások, 

programok a 

tanulók részére 

Szóbeli értesítés az 

osztályfőnöknek és a 

tanulóknak.  

Egészséges 

életmódra 

nevelés 

Minden évben a 

munkaterv 

szerint 

osztályfőnök,  

munkaközösség 

vezető. 

 

 

 

 

 

 

Iskola – média kapcsolata 
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A folyamat tartalma: iskolánk a megfelelő iskolakép kialakítása érdekében, a tanulók és 

pedagógusok eredményes munkájának ismertetésére folyamatos kapcsolatot ápol a városban 

működő médiákkal. A kapcsolattartásba bevonjuk a tanulókat is, hogy megismerjék a 

demokrácia e fontos területét. Az erre fogékony és tehetséges tanulókat bevezessük – az ott 

dolgozó szakemberek segítségével – a gyakorlati újságírás és műsorkészítés alapjaiba.  

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor Felelős 

Az iskolában zajló 

programok, 

események, 

rendezvények 

közlése. 

Írott anyag 

eljuttatása a 

szerkesztőségbe, 

szóban – 

újságírót, 

riportert hívni.  

Pontos és gyors 

adatszolgáltatás 

a médiumok 

felé.  

Alkalmanként igazgató,  

programfelelős 

Tanulók versenyeken 

való részvétele,  

elért eredmények. 

Írásban,  

szóban 

Gyors 

információ 

szolgáltatás 

aktuális 

eseményeket 

követően.  

szaktanár,  

osztályfőnök,  

igazgató 

Tanulók saját 

írásainak 

megjelentetése, 

élménybeszámolóinak 

közlése, iskolai élet 

hírei.  

írásban,  

szóban. 

Pontos 

adatszolgáltatás 

alkalomszerűen osztályfőnök 

programfelelős 

Iskolarádió 

működtetése 

tanulókkal, 

tanulóknak.  

Szóban gyors, pontos 

adatszolgáltatás 

kéthetente diákönkormányzatot 

segítő pedagógus 

 

Az iskola – rendőrség kapcsolata 
A folyamat tartalma: A rendőrséggel együttműködve folytatjuk a közlekedésbiztonsági 

tevékenységünket és a káros szenvedélyek elleni megelőző küzdelmet.  

 

Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor Felelős 

Felvilágosító 

program 

Írott anyag, szóbeli 

előadás, beszélgetés 

a tanulókkal.  

Nyíltság és 

szakszerűség 

A  munkaterv 

által 

meghatározott 

időpontban  

osztályfőnök,  

ifj.véd.felelős,  

rendőrség ifj. 

véd. felelőse 

Kerékpáros 

versenyek segítése, 

rendőri felügyelete 

Szakszerű szakmai 

segítségnyújtás a 

rendőrség részéről. 

Hatékony 

együttműködés a 

tanulókkal, 

pedagógusokkal.  

alkalomszerűen szakkörvezető 

 

 

Művelődési ház, könyvtár – iskola kapcsolata 
A folyamat tartalma: Kulturális intézményekkel (művelődési ház, könyvtár) folytatjuk a 

kialakult jó együttműködést. Lehetőséget adunk arra, hogy tanulóink megismerjék és 

használják a művelődési intézmények szolgáltatásait. Ezeket a lehetőségeket az osztályfőnöki 

programokban, szabadidős rendezvényekben felhasználjuk. Tanulóinkat elvisszük a városi 

könyvtárba és megismertetjük őket a könyvtárhasználattal.  

Tanulóinkat ösztönözzük, hogy szervezett vagy egyéni formában vegyenek részt a kulturális 

intézmények által szervezett rendezvényeken, kiállításokon, színházi- és mozielőadásokon.  

Alkalmazási terület: osztályfőnök, szakkörvezető, tanulók az adott intézmény dolgozói.  
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Tevékenység Módszer Sikerkritérium Mikor Felelős 

A tanulók 

tájékoztatása az 

intézmények 

aktuális 

programjairól 

Szóbeli ill. írásbeli 

tájékoztatás a 

programok látogatási 

időpontjairól.  

Minél több 

kulturális 

rendezvényen 

való részvétel.  

Minden évben 

az adott 

programoktól 

függően.  

osztályfőnök,  

szaktanár 

Az intézmények 

látogatása 

szóbeli megbeszélés A tanuló 

megfelelő 

tájékozottsága az 

adott 

intézménnyel 

kapcsolatban 

Tananyaghoz 

kapcsolódóan 

a tanév 

bármely 

szakában 

osztályfőnök,  

szaktanár 

Közös programok Az iskola és az adott 

intézmény írásbeli 

vagy szóbeli 

kapcsolattartása 

Meghirdetett 

programokon 

való részvétel 

Minden évben 

egy vagy több  

alkalommal 

igazgató,  

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

 
II. A tanítást – tanulást segítő eszközrendszer elemei 

1. Kompetenciafejlesztő programok és programelemek  

Iskolánk gondot fordít az eszközjellegű kompetenciákra.  

 

Kompetencia Feladat Cél 

Szövegértés - szövegalkotás Folyamatos mérés a  

unkaközösségek által, 

ötödikes átmenet problémáira 

minőségfejlesztő kör 

kialakítása 

A tanulói lemaradás 

csökkenése, az országos 

méréseken jól teljesítenek a  

halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók.  

Matematikai - logikai Folyamatos mérés a 

munkaközösségek által, 

ötödikes átmenet problémáira 

minőségfejlesztő kör 

kialakítása 

A tanulói lemaradás 

csökkenése, az országos 

méréseken jól teljesítenek a  

halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók.  

Idegen nyelv Angol és német nyelv 

oktatásának a kiterjesztése 

minél több osztályban. 

Minden tanuló megalapozza 

idegen nyelvi tudását, 

nagyobb figyelem a 

hátrányos helyzetű tanulók 

képzésére, ők is válasszanak 

idegen nyelvet.  

Informatika és 

médiahasználat  

A célban megjelöltek 

feltételeinek biztosítása 

Minden tanuló jusson hozzá 

az eszközökhöz és tanulja 

meg azok használatát. 

Számítógéppark bővítése.  

 

 

Önálló tanulást segítő fejlesztés:  

Az iskola a program első két évében a tanulók önálló - életkoruknak megfelelő – kreatív 

tevékenységre épülő foglalkozások tartását tervezi.  

Ennek elemei:  
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 tánc tanítás az alsó tagozaton, amely a komplex képességfejlesztő program elemeit 

hordozzák magukon,  

 képzőművészeti (iparművészeti) szakkör, 

 műsorokra, bemutatókra, szereplésekre való felkészítés, 

 Foci-suli,  

 sportkörök,  

 drámapedagógiára épülő szakkör.  

E mellett erősítjük és bevezetésre előkészítjük a következő programokat:  

 tanulási és magatartási zavarok kialakítását megelőző programok,  

 tanulási motivációt erősítő és fenntartó programok.  

Az iskola tantestülete úgy döntött, hogy iskolánk felső tagozatán továbbra is tartunk 

osztályfőnöki órákat, amelyek leglényegesebb eleme a szociális kompetenciák fejlesztése. A 

célok között felsoroltuk az ehhez kapcsolódó kompetenciákat. Iskolánkban ösztönözzük az 

osztályok közösségépítését, a közösségi programokat, amelyeket sok esetben a családdal 

együtt valósítjuk meg. A szociális kompetenciákat erősíthetik az osztálykirándulások és nyári 

táborok. Iskolánkban erősítjük a diákönkormányzat tevékenységét. Tartalmas programokat 

tervezünk a közösségi élet segítésére: hulladékgyűjtés, diákközgyűlés, iskolarádió, 

gyermeknap, farsang, zenés estek, stb. A pozitív és negatív eseményeket „hirdetésen” az 

egész iskola előtt beszéljük meg!  

Iskolánkban több mentálhigiénés programot indítunk. Az egészséges életmód beépül a 

programjainkba. Ilyenek a Madarak és fák napja, a tavaszi egészséges ételek délelőtt … 

 

2. Integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Ezek a programok és lehetőségek a következők:  

 művészeti körök és szakkörök,  

 kirándulások,  

 mozi-, színházlátogatás,  

 sportkörök, versenyeztetés, 

 informatikai szakkörök,  

 könyvtár használat,  

 családi programok (udvarrendezés, majális, anyák napja),  

 pályázatokra való felkészülés (rajz, kerámia, zene, tánc),  

 pályaválasztási orientáció,  

 felzárkóztatás, korrepetálás, felvételire történő felkészítés,  

 együttműködés kulturális és sport szervezetekkel, intézményekkel.  

 

3. Integrációt segítő módszertani elemek 

A frontális osztálymunkát a következő módszertani elemekkel bővítjük:  

 kooperatív tanulásszervezés,  

 drámapedagógia,  
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 egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés. 

4. Műhelymunka – tanári együttműködés formái 

Az IPR megvalósításának legfontosabb eleme a tanári együttműködés, amennyiben a szülői és 

tanulói hozzáállás megteremtődött.  

Ezen együttműködésen belül ösztönözzük:  

 a hospitálást,  

 a nevelési problémák közös megoldását, vagy a megoldáshoz való módszer átadását,  

 problémamegoldó megbeszéléseket (szervezetten, vagy eseményhez kapcsolva 

szünetben).  

 értékelő megbeszélések – az érintett tanulót oktató-nevelő pedagógusok között.  

 építő jellegű tantestületi és munkaközösségi értekezletek.  

 

5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelés eszközei 

Fontos az, hogy az iskola minden pedagógusa, de kiemelten az osztályfőnökök és az 

ifjúságvédelmi felelős megtartsa a háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelést. 

Ehhez az értékeléshez központi segédanyagot, értékelőlapot igyekszünk beszerezni.  

Az értékelés tényét rögzítse a jelenléti ív.  

Az értékelés a diákok fejlettségét figyelembe véve tárgyalja a következőket:  

 a tanuló haladása, teljesítménye,  

 a tanuló motiválásának eszközei,  

 a további fejlesztés irányai.  

Az érdemjegyes értékelés mellett fokozatosan kapjon nagyobb hangsúlyt a formatív, fejlesztő 

értékelés is.  

 

Az iskola úgy döntött, hogy minden tanulóról egyéni fejlődési naplót vezet, amelyet az 

osztályfőnök fog össze. A fejlődési naplóban szöveges értékelést kell vezetni. Lehetőség 

szerint az osztályfőnök iktasson be mérési, értékelési pontokat. Az egyéni fejlődési naplóba az 

osztályfőnökök gyűjtsék össze:  

 a tanuló képességvizsgálatának eredményeit,  

 évenként megismételt szociometriai vizsgálat eredményeit,  

 tanuló önértékeléseit,  

 a tanulási attitűdre vonatkozó információkat,  

 fejlesztési terveket.  

 

6. Multikulturális tartalmak 

Iskolánk mindig kiemelt szerepet adott a multikulturális tartalmaknak.  

Multikulturális nevelés részének tekintjük:  

 családokkal való pozitív kapcsolat – elégedettség vizsgálat, 

 multikulturális tartalmak megjelennek a tantervekben,  

 csökkennek az előítéletek,  

 segítő intézményi légkör alakul ki,  

 a pedagógusaink átérzik új szerepüket,  
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 versenyeztetés, szerepeltetés.  

 

7. Továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

A sikeres pályapedagógiai munka összetevői az iskolánkban:  

 tanulók ismerete,  

 a tanulók önismeretének fejlesztése,  

 pályaismeret,  

 pályaalkalmasság. 

A tanulók megismerése a pályaorientáció szempontjából.  

A tantestület valamennyi tagjának törekednie kell arra, hogy megismerje a tanulók:  

 verbális és nem verbális képességét,  

 tanulási és problémalátási képességét,  

 intelligenciáját,  

 kreativitását,  

 speciális képességeit (manuális, zenei, sport, matematika, nyelvi)  

 az érdeklődését és annak:  

- irányait,  

- intenzitását 

- tartósságát,  

- érzelmi telítettségét és 

- szerepét a pályaválasztásban.  

 egyéni motiváltságát, attitüdjeit és azok pedagógiai értékelését legváltozatosabb 

eljárásaival:  

- megfigyeléssel,  

- szóbeli számonkéréssel,  

- manuális tevékenységgel,  

- felméréssel (tantárgyteszttel), 

- esszével,  

- egyéb módszerekkel.  

A tantestület valamennyi tagja igyekezzen tájékozódni a tanuló egyéni személyes 

tulajdonságairól:  

 nyitottság,  

 empátia,  

 kezdeményezőkészség,  

 monotónia tűrés,  

 vidámság, előítéletesség,  

 felszínesség,  

 aprólékosság,  

 vérmérséklet. 

Tájékozódás szükséges a tanulók egészségi állapotáról:  

 fizikai állóképesség,  
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 súlyosabb betegségeiről,  

 érzékszerveinek főbb jellemzőiről,  

 mozgáskoordinációjáról. 

A pedagógus tájékozódása terjedjen ki:  

 a családi háttérre,  

 a gyermek szűkebb települési és társadalmi környezetére,  

 a család műveltségi szintjére és igényességére,  

 szociokulturális szükségleteire,  

 gazdasági helyzetére,  

 a szülők pályaelképzeléseire.  

 

A tanuló önismeretének fejlesztése 

A tantestületünknek kiemelten fontos feladata az, hogy a diákokat segítse önmaguk 

megismerésében, mert csak helyes, reális önismerettel lehet megfelelő pályát választani. A 

pedagógus és különösen az osztályfőnök ösztönzi a tanulót, hogy ismerje saját egészségi 

állapotát, s ezen ismeretek birtokában válasszon iskolát, ill. pályát. A nevelő-oktató 

tevékenység folyamatos értékelésével, az egyéni irányultságú tanári értékeléssel elérhető, 

hogy a tanuló reálisan meg tudja ítélni saját teljesítményszintjét, s mérlegelni képes, hogy e 

teljesítmények mely pályairányok esetében optimálisak. Ez nemcsak a tanuló, hanem a szülő 

felé is jelzéssel bír. Fontos követelmény az, hogy a pedagógus változatos tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozásokkal hozzájáruljon ahhoz, hogy a diák képességeihez mért iskolatípust, 

pályát válasszon. A diák ismerje meg pedagógusi segítséggel általános emberi vonásait, 

egyéniségét, hogy el tudja dönteni, rendelkezik-e azokkal a személyi tulajdonságokkal, 

amelyek egy-egy pályán való megfelelésnek elengedhetetlen feltételei.  

Az osztályfőnök (pedagógus) feladatai a tanuló pálya megismerési képességeinek 

fejlesztésében.  

Feladatok a 8. osztály végére:  

 megismertetni a tanulókkal a legfontosabb szakmákat,  

 segíteni a diákokat annak megfogalmazásában, hogy melyek számukra a vonzó pályák 

és miért,  

 tájékoztatni a tanulókat a továbbtanulási lehetőségekről, az iskolarendszerről, a 

különböző iskolatípusok és a konkrétan kiválasztott iskola követelményeiről és 

elvárásairól (felvételi, speciális ismeretek és képességek, tanulmányi követelmények), 

 ismertetni, hogy a különböző szakmák milyen iskolai végzettségre épülnek,  

 megismertetni a tanulókat azzal, hogy az általuk választott szakma milyen 

követelményeket támaszt, s milyen emberi tulajdonságokat, személyiségjegyeket 

követel meg tőlük.  

 megfelelő ismeretekhez juttatni a tanítványait az egyes pályák munkaleírásáról,  

 tájékoztatni őket arról, hogy milyen iskolai ismeretek alkalmazhatók az egyes 

szakmákban.  
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Pályaválasztási tevékenységünk céljai 
Az iskolánk nevelőtestülete megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít a tanulóink 

pályaorientációjára, a sikeres pályaválasztás elősegítésére. Nálunk végzettek többsége 

megállta helyét a választott szakmában, iskolákban. Sokan diplomát szereztek.  

Célunk az, hogy a szülőkkel közösen megtaláljuk a gyermekek számára azt az utat, 

amely megfelel egyéni képességeinek, érdeklődésüknek és tudásuknak.  

A Közoktatási törvény az általános iskola feladatává teszi a tanulók érdeklődésének, 

képességeinek és tehetségeinek megfelelő felkészítést a középiskolai illetve a szakiskolai 

továbbtanulásra és pályaválasztásra. Figyelembe vesszük azt is, hogy 1998-tól 

szakmunkásképző helyett a szakiskolák kilencedik osztályában tanulnak tovább.  

 

Tanulóink két életkorban kerülnek pályaválasztási döntés elé:  

 12 évesen (hatosztályos gimnázium)  

 14 évesen (gimnázium, szakközépiskola és kilencedik osztály).  

A 12 éves kori pályaválasztásra az iskola színvonalas oktató-nevelő munkájával tud 

felkészíteni, hisz a korai pályaválasztásban a szülői elképzelések a döntőek.  

Pályaválasztás színterei: 
Osztályközösségben - osztályfőnöki órán 

   - szaktanár segítségével 

   - szülői értekezleten 

Iskolai szinten  - pályaválasztási felelős segítségével 

   - a pályaválasztási szülői értekezleten  

   - faliújság 

   - a pályaválasztási kiadványok terjesztése 

   - egyéni szaktanácsadás 

 

Tanáraink pályaválasztási tevékenységében a következő célokat valósítjuk meg:  

 feltárjuk a tanulóinkban lévő adottságokat, képességeket, 

 gondozzuk a tehetségeket, felzárkóztatjuk a hátrányos helyzetűeket,  

 tudatosítjuk tanulóinkban, hogy adottságaik, felkészültségük milyen pályára, 

iskolákra, szakmai területre teszi őket alkalmassá,  

 szakmai munkánkkal segítséget adunk,  

 tudatosítjuk a tanulókban, hogy milyen értékekkel, pozitív tulajdonságokkal 

rendelkeznek,  

 nevelő munkánkban erősítjük diákjainkban azt a követendő magatartást, hogy kitartás 

hozhat elismerést és sikert számukra,  

 célunk az is, hogy önmaga is ismerje saját adottságai és ezek kifejtési lehetőségeit.  

 

INTEGRÁCIÓ  

 
Iskolánkban a 2005/2006-os tanévtől az első és ötödik osztályos, tanulásban akadályozott 

gyermekeket teljes integrációban oktatjuk. Az integrációra való alkalmasságot a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság igazolja.  

A 2006/2007-es tanévben a 2., 3. és 6., osztályosok lépnek be az integrációba.  
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A 2007/2008-as tanévtől a tanulásban akadályozott összes tanuló teljes integrációban tanul, a  

szegregált osztály megszűnik. 

 Az átmeneti időszakban egyéni elbírálás alapján az integrációba még nem bevont évfolyamba 

járó gyerekek részére  is lehetőséget biztosítunk arra, hogy megállapíthassuk az integrált 

foglakozásokon való részvétel alkalmasságát. 

Az osztályok óraszámát mindig a törvényes lehetőségeknek megfelelően állapítjuk meg.  

 

Közös döntés – fejlesztési feladatok 

 

1.) Pontos, hiteles adatok álltak a rendelkezésünkre a fogyatékos tanulókról. A nevelőtestület 

tagjaival és az intézmény teljes kollektívájával egyeztetve és átgondolva terveztük meg és 

készítettük elő a program beindítását.  

2.) Emberi erőforrásaink: nyitottság, innovációra hajlandóság, pedagógiai szemlélet és a 

szakmai munka igényessége segítette a szervezeti kultúra kialakítását, fejlesztését. A 

pedagógusok fokozott felelősséget éreznek az általuk nevelt – oktatott tanulók iránt, erős 

az igényük arra, hogy munkájuk szakszerűségét minőségileg is fejlesszék.  

A célirányos felkészülés, önképzés, továbbképzés volt a cél kezdetben, amely 

természetesen folyamatos.  

A nevelőtestület önként vállalta a feladatot a vezetőség és a gyógypedagógusok 

elkötelezettsége mellett.  

3.) Az intézmény értékrendje: az eltelt évek alatt kialakult, stabil, a régi hagyományokra 

épül. 

Fontosnak tartottuk a testület szakmai képességének szükséges fejlesztését, hisz a 

nevelőtestület ereje az egységben és a közös célban van. Gyakorlati műhelyeinek jó 

légkörben, világos célokkal, megfelelő szervezettséggel, kommunikatív és kooperatív 

módon működnek.  

4.) Enyhe értelmi fogyatékosok részleges integrációja valósul meg.  

Az osztályokba egy értelmi fogyatékos gyermek kerülhet be, akiket az illetékes szakértői 

bizottság javasolhat az integrált képzésbe való részvételre.  

5.) Már a kezdetekben is úgy gondoltuk, hogy a szakmai profilváltás szükséges, mert a 

társadalmi, gazdasági, politikai változás, valamint a demográfiai hullám miatt 

gyermeklétszám csökkenése és a normatív támogatás versenyhelyzetet alakított ki az 

iskolák között, legyen az akár más településen is.  

Egyre színesebbé váltak az intézményi paletták, sajátos pedagógiai arculatok jelentek meg, 

s a megnövekedett elvárások még inkább késztetést jelentettek s jelentenek ma is az 

innovációra.  

6.) Az integrált nevelés feltétele: a gyógypedagógusok szakmai tudása és a pedagógusok 

gyógypedagógiai kiegészítő továbbképzése. A fenntartó támogató, egyetértő hozzáállására 

és korrekt tájékoztatására szükség van napjainkban. Az integrációs feladat bővítése új 

állást, gyógypedagógust kívánt, ezért a vezető kommunikációs és tárgyalási technikája 

szükséges.  

7.) Intézményünkben az alapvető szakmai háttér kezdetektől biztosított volt. A személyi 

feltételek és a pedagógusok hozzáállása is mintaértékű. Jelenleg négy gyógypedagógus 

végzi a munkát, s közülük egy a logopédia ellátást is végzi.  

8.) Kapcsolattartás kiszélesítése:  

 - A fenntartóval, a képviselőtestület tagjaival megismertettük az intézmény álláspontját. 

A testület humánus hozzáállása és megértése, segítő szándékának eredményeként az 

integráció folyamata elindulhatott.  

- A szülőket is felvilágosítottuk az integrációban rejlő lehetőségekről. A szülők többsége 

megértette, hogy világunkba a másság és a másság elfogadása is beletartozik. Eddig 
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egyetlen szülő sem vitte el gyermekét azért, mert sajátos nevelési igényű gyermekeket is 

nevelünk, oktatunk.  

- A megyei szakértői bizottságot is megkerestük és jeleztük intézményünk profilváltását. 

Azóta is a személyes találkozások segítik, erősítik a jó munkakapcsolatot.  

 

Helyi szabályozók módosítása 

 

A pedagógiai programunkban külön figyelmet szenteltünk az egyéni különbségek 

tiszteletének.  

o Az iskolában tanuló gyermekek között igen nagy különbség mutatkozhat a kognitív 

képességek, a fejlődési ütem terén, illetve az otthonról hozott ismeretek, tanulási 

motiváltság szintjén.  

o Fontos, hogy az iskola természetes közege legyen minden tanulónak, függetlenül 

egyéni adottságaitól, képességeitől, fejlődési ütemétől.  

o Az integrációban résztvevő tanítók vállalják, hogy az alapozó iskola elsődleges 

kiemelt feladata minden kisgyermeknél a biztos alapkészségek kialakítása.  

o A tanulók számára annyi és olyan tevékenységet kell biztosítani, amennyire és 

amilyenre szüksége van egy-egy ismeret biztos elsajátításához. 

o Cél, hogy a kisiskolás saját lehetőségeinek megfelelő, minél optimálisabb szintre 

juthasson egyéni fejlődéséi ütemének figyelembevételével.  

A tanítás – tanulási folyamat  

 Az iskola pedagógusainak célja, hogy a gyermeket érdekeltté, aktívvá tegyék az 

ismeretszerzés folyamatában. A tanulókat a kíváncsiság, a felfedezés és tapasztalás igénye 

jellemzi, ezért a tanulási folyamatok szervezésénél a kutató, felfedező, cselekvéses tanulás 

kerül előtérbe egyéni, kiscsoportos és csoportos tevékenység keretében. A tanulás a gyermek 

számára mint önmegvalósítás jelenik meg. A foglalkozásokon, tanórákon megfigyelhető, 

hogy mennyire fontosnak tartják a nevelők a tanulók biztonságigényét, a védettség és 

elfogadottság érzésének kielégítését. Ha a tanulók a tanulási helyzetek során saját 

képességeiknek, pillanatnyi lehetőségeiknek megfelelő feladatokkal dolgoznak, azokat 

sikeresen tudják megoldani, tanulási lehetőségként jelenik meg.  

 A pedagógiai programban a pedagógus szerepe elsősorban az együttműködésben 

nyilvánul meg. Feladata az optimális tanulási feltételek megteremtése, a szükséges eszközök 

biztosítása, a feladatsorok, tevékenységrendszerek és az ismeretszerzés munkaformáinak 

végiggondolása, megszervezés munkaformáinak végiggondolása, megszervezése – az 

együttműködés.  

Együtt, egymásért 

 Egy-egy osztályon belül különböző képességű sajátos nevelési igényű tanuló közös 

tanulása történik. Az, hogy ez gördülékenyen és hatékonyan tudjon működni, megfelelő 

tanulásirányítási módszerek alkalmazása szükséges. A kooperatív feladatvégzés lehetővé 

teszi, hogy a gyermekek meglévő ismereteik mozgósításával közös megoldási stratégiákat 

dolgozzanak ki, amelyek fejlesztik az együttműködési készséget, alakítják a vélemények 

különbözőségének tiszteletét. A tanítónak lehetősége nyílik arra, hogy egyéni, intenzív 

fejlesztő munkát végezzen azokkal a tanulókkal, akiknek erre szükségük, igényük van.  
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A kooperatív tanulásszervezés biztosítja, hogy minden tanuló lehetőségeihez mérten 

hatékonyan részt vegyen a tanulás folyamatában. Jól dolgoznak a sérült tanulók a heterogén 

összetételű csoportban. Ebben a kooperatív tanulásszervezési formában a pedagógus építhet 

az ép társaik segítségére. A tanulásban akadályozott kisiskolások sokat tanulhatnak ép 

társaiktól, ha erre megfelelő figyelmet fordít a pedagógus.  

 Az egyéni fejlesztést biztosító tanulásszervezés elengedhetetlen feltétele, hogy a 

tanulók képesek legyenek az önálló munkára. Az integrációban dolgozók tudatosan tanítják a 

gyermekeknek az önálló tanulás technikáit. Fokozatosan alakítják az önálló feladatválasztás, 

feladatvégzés algoritmusát, a különböző eszközök, segédkönyvek, szótárak helyes 

használatát.  

Kiemelt feladat az önellenőrzés képességének kialakítása.  

 

Esélyegyenlőség 

A közoktatási törvény pozitív diszkriminációjával tényként ismeri el a fogyatékos gyermekek 

integrációjával járó munkatöbbletet, mivel nemcsak emelt „fejkvótát” biztosít a sérült 

gyermekek után, hanem a létszám csökkenésére is módot ad. Ez mellett további előnyeit is 

érzékeljük munkánk során.  

o Mód van a tanulási stratégiák változatosságára, színességére, amelyek a tanulók és 

nevelők közérzetének egyaránt élményforrásául szolgál.  

o A pozitív kölcsönös függés kialakítását is lehetővé teszi.  

o A gyermekek mindenfajta fejlettségi szintje, a valóságészlelésnek, a gondolkodási, 

észlelési, cselekvési kompetenciának minden foka szociális kirekesztés nélkül 

tanítható. 

o Gyermek centrikusságra motivál.  

o Lehetővé teszi, hogy minden tudás, ismeret, amely a tanuló birtokában van, hatást 

gyakorolhasson a másikra is, a közösség minden tagja megoszthassa tapasztalatait, 

mivel a saját maga identitását mindenki csak más által tudja felépíteni. S az ezekhez 

kapcsolódó érzelmek sokféleségének közegében fejlődik igazán a gyermek 

intelligenciája.  

o Nagyobb eredmények elérésre ösztönzi a sérült tanulót, növeli a segítséget adók 

önbizalmát, és ezek által a pozitív énkép kialakulását is.  

o Az egészséges tanulók szüleinek attitűdformálását teszi lehetővé, amellyel a 

környezetük szemléletváltozásának irányába hat.  

o Mivel az osztálytanító a gyógypedagógusokkal együtt vállalja a felelősséget a tanuló 

fejlesztésében, a sérült tanulóink szülei kevésbé érzik magukat elszigetelve. Látva 

gyermekük fejlődését, a nem sérültekkel való kapcsolatát, sokkal reálisabb képet 

tudnak alkotni róla.  
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Helyi tanterv 

A helyi tanterv összeállításakor a NAT és a Kerettanterv szellemiségével megegyezően 

figyelembe kellett venni az Oktatási Minisztérium által kiadott  „A fogyatékos tanulók iskolai 

oktatásának tantervi irányelvei” alapján szerkesztett „Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

iskolai fejlesztése” című módosítást. Az irányelvben foglaltak célja, hogy a sérült tanulókat a 

nevelés, oktatás ne terhelje túl, fejlesztésük a számukra megfelelő műveltségi területen 

valósuljon meg, az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak fejlődésük lehetséges 

üteméhez.  

Az irányelv leszögezi, hogy a sérülés jellege miatt a minimális teljesítmények összességében 

módosítás szükséges az értelmi fogyatékos tanulók esetében. Ennek értelmében a Kerettanterv 

1-8. évfolyamra tervezett általános fejlesztési követelményeit a helyi tantervben hosszabb 

idősávokra és differenciált követelményszintekre bontva értelmezik az értelmi sérült tanulók 

fejlesztésekor. Így biztosítható, hogy a lassabb haladásra képes tanulók hosszabb érési időt 

nyerjenek.  

 

Az értékelés 

Külön figyelmet igényelt az integráltan oktatott tanulók értékelésének kidolgozása. Célunk az 

volt, hogy az értékelés:  

 - ne minősítsen, hanem a fejlődési állapotról számoljon be; 

 - számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez,  

             önmagához mérten mennyit fejlődött; 

 - jelenjen meg, hogy a tanuló saját lehetőségeit mennyire használta  

             ki.  

A szöveges értékelés arra is lehetőséget kínál, hogy a pozitívumok kiemelésével buzdítja a 

tanulókat, sőt a lehetséges fejlesztési irányt is megmutassa. Fontos, hogy az integráltan 

oktatott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók értékelésekor a rájuk vonatkozó, az adott 

évfolyamon feltüntetett csökkentett vagy módosított követelményrendszer a meghatározó  
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Az integrált oktatás gyakorlata 

 

Az integrált nevelésben résztvevők enyhe fokban sérült értelmi fogyatékosok.  

A teljes integráció folyamatába szakvélemény alapján az 1. 3. és az 5. évfolyamon 

kapcsolódtak be tanulóink.   

5. számú táblázat 

1. osztály 3. osztály 5. osztály 

2 3 2 

Összesen: 7 tanuló 

 

   Integráltan oktatott enyhe értelmi fogyatékos tanulók létszáma a 2005/2006-os tanévben 

 

A tanulók a saját évfolyamuknak megfelelő többségi tantervű osztályokba járnak. A 

pedagógusok munkáját a gyógypedagógusok segítik, akik az órarend kialakítása után 

bizonyos órákon az osztályban foglalkoznak az integrált tanulókkal.  Nagyon fontos, hogy 

ebben a munkában a tanító, tanár együttműködik a gyógypedagógusokkal. Naponta cserélnek 

egymással információt.  

A pedagógusok úgy gondolták, és úgy gondolják ma is, hogy az a gyermek, aki sérüléssel 

születik, annak a lakóhelyén működő iskolában a helye. A mindennapi pedagógiai 

gyakorlatukat úgy alakították, hogy ennek a kihívásnak megfeleljenek.  

A szülők sem szerették volna, hogy gyermekeik egy más településre járjanak iskolába, illetve 

szegregált formában történjen oktatásuk.  

A pedagógusok legfontosabb értékek között említik a nevelést és a személyiségfejlesztést, a 

tanulási készségek és képességek fejlesztését, a kedves, harmonikus tanár-diák kapcsolatot, a 

toleranciát. Az integrált nevelés eredményességét alapvetően meghatározza a pedagógusok 

szemlélete és elhivatottsága. Az együttnevelés jelentős önfejlődést gerjesztett az ép gyerekek 

közösségében és a pedagógusközösségben is, amelynek eredménye, hogy a fogyatékos 

gyermek sajátos nevelési igényével egy idő után egyáltalán nem lóg ki a sorból.  

A sajátos nevelési igényű tanulók számára hatalmas húzóerőt jelent, ha egy osztályba 

járhatnak egészséges társaikkal. Felismerik az önmaguk és társaik közötti különbséget, ami 

egy homogén, szegregált osztályban nem kerül előtérbe. Alkalmazkodnak az új helyzetekhez, 

kihívásokhoz eleinte félve, visszahúzódva, de a folyamatos segítségnyújtással aktív részesei 

lesznek az osztály- illetve az iskola közösségének. Az ép tanulók az együttnevelés során egész 

életükre kiható humán értékek és viszonylatok kifejlődésével, elfogadásával és 

felértékelésével gazdagodnak. Minél kisebb életkorban találkozik az egészséges gyermek 

sérültekkel, annál könnyebben alkalmazkodik a helyzetben. Természetessé válik az elfogadás, 

a tolerancia, és észrevétlenül épül ki bennük a segítőkészség. A közösségi érzést tovább 

fejleszti a közös osztályrendezvények, versenyek, kirándulások, túrák, iskolai ankétok és 

rendezvények.  

 Az intézményünk vezetése elégedett a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek az 

integrácó sikerességét támogató együttműködési készségével. A többi szülő is elfogadta az 

integrált nevelést, kezdetekben sem okozott gondot a fogyatékos gyermekek befogadása.  

Intézményünk innovációjának egyik fontos eredménye a teljes integráció bevezetése. Eddigi 

tapasztalataink azt mutatják, hogy a pedagógusok, a szülők, az iskolavezetés, az 

önkormányzat elkötelezett hívei az integrációnak. A vezetés célja, az esélyek megteremtése a 

fogyatékossággal élő gyermekek és környezetük számára. Mind nagyobb igény jelentkezik a 

szülők részéről gyermekük helyben való, megfelelő szakemberek által irányított nevelésre, 

oktatásra.  

Továbbgondolást igényel az iskola vezetősége részéről az integráció folytatásának további 

menete. Mivel a szegregált oktatásból egyre több tanulónk kerülhet be az integrált oktatás 

rendszerébe, ezért egyre több pedagógusnak szükséges megszerezni a megfelelő szakmai 
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ismereteket. A végső cél az inklúzió bevezetése, mely már kétnevelős modellt igényel. 

Továbbá azokra a tanulókra is gondolni kell, akik fogyatékosságuk mértéke miatt, a szakértői 

bizottság véleménye alapján nem integrálhatók, nekik a szegregált formában való nevelés-

oktatás a javasolt.  

Reményeink szerint az integrációban résztvevő tanulóinknak esélyt nyújtunk a középiskolába 

való jutáshoz.  

 

A habilitációs foglalkozások 

 

Helyzetelemzés 

 Hasonlóan nehéz azoknak az ép értelmű tanulóknak a helyzete, akik képességeik 

fejlettségének nem egyenletes volta miatt, tanulási teljesítmény zavar miatt, illetve olvasás - 

írástanulási problémáik miatt igényelnek másfajta pedagógiai – iskolai viszonyulást.  

A tanulási és magatartás zavarral küzdő gyermekek száma évről évre nő. Ők azok, akik 

intelligenciaszintjük alapján az elvárhatónál lényegesen alacsonyabb tanulási teljesítményt 

produkálnak. Az ellátásuk nagyon fontos, hiszen ha az általános iskolai tanulmányaikat nem 

tudják képességeiknek megfelelő eredménnyel elvégezni, akkor nem várható el az sem, hogy 

olyan középiskolába kerüljenek, ahonnan reális eséllyel jelentkezhetnének főiskolára illetve 

egyetemre. Sőt egyre inkább az a veszély fenyeget, hogy az általános iskola tanulói között 

mind több lesz az, aki nem tanul meg olvasni, írni, számolni, számtalan kudarcélményhez 

juttatva magát, családját és közvetlen környezetét.  

A tanulási zavarok növekvő tendenciájának számos oka közül kiemelhető, hogy az általános 

iskolai követelményszint sokszor nem alkalmazkodik a gyermekek biológiai érettségi fokához 

és ezzel maga is kitermeli a tanulási zavarokat. A másik fontos tényező, hogy az elmúlt 

néhány évtizedben olyan olvasástanítási módszerek kerültek az alapfokú oktatásba, amelyek 

nem vették figyelembe a magyar nyelv sajátosságait. Azok az ép értelmű tanulók, akiknek 

nem sikerül ehhez a változásokhoz alkalmazkodni, szintén tanulási zavarokkal küzdenek. 

Arányuk a nevelési tanácsadók valamint a szakértői bizottságok statisztikái alapján 

egyértelmű növekedést mutat.  

 

Gyakorlati alkalmazás 

 Intézményünkben évek óta nő azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak a száma, 

akik a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, káros hyperkinetikus, nagy 

kóros aktivitászavar).  

A fejlesztő foglalkozásokra a 2005/2006. tanévben 72 tanuló jár, 48 alsó és 24 felső tagozatos. 

A tanulókkal kettő gyógypedagógus és egy fejlesztőpedagógus foglalkozik 2-3-as 

tanulólétszámmal.  

- Ezekbe a csoportokba is csak a Bács-Kiskun Megyei 1. számú Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői javaslat alapján kerülhet a 

gyermek. E javaslatot gyógypedagógus, esetleg pszichológus vizsgálata előzi meg.  

- A vizsgálatot a szülő és a tanító egyaránt kezdeményezheti, de a szülő beleegyezése 

igen fontos.  

- A vizsgálaton legtöbbször nem csak a szülő, hanem a tanító is jelen van. Így azonnal 

közvetlen tanácsot vagy segítséget kap a tanuló fejlesztésével kapcsolatban.  

Már óvodás korban fejlesztésben részesülnek  bejövő tanulóink nagy része. Amióta így 

érkeznek az iskolába, sikeresebben fejlesztjük mi is őket. A specifikus olvasási nehézségek 

legismertebb formája a dyslexia, amely többnyire más tanulási rendellenességgel jár együtt 
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(pl. dysgraphia, emlékezet-, figyelemzavar, nyelvi kifejezés nehézségei, stb.). Az érintett 

gyermekek arányát 5-10 % közé becsülik. A törvény számukra is biztosít könnyítéseket: 

szóbeli felelet, hosszabb idő a felkészülésre, mentesítés az értékelés alól, s még érettségi 

esetén is. (Ma már a középiskolai és felsőoktatási felvételi lapokon is fel kell tüntetni, ha a 

szakértői bizottság által megállapított, s igazolható folytonossága.)  

Tanulóink többsége átlagos intelligenciájú, de van közöttük magas IQ-val rendelkező is.  

Érettük, miattuk (is) vállaltuk a SNI tanulók nevelését, oktatását. Fejlesztésük segíti az igen 

képzett és nagy tapasztalattal rendelkező gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógus, komoly 

szakirodalom, segédanyagok, fejlesztő és terápiás eszközök. ok, fejlesztő és terápiás 

eszközök.  

Támogató törvényi szabályozók 

 Az ENSZ 1982-es világprogramját (Egyezmény a gyermekek jogairól) Magyarország 

is ratifikálta, mely támogatja a szülők azon jogát, hogy gyermeküket a lakóhelyükön integráló 

intézményben helyezzék el.  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjára először 1993-ban biztosított 

lehetőséget a törvény. A közoktatási törvény 2003. évi módosításaival a legfontosabb 

tudnivalók a következők:  

1.) Tilos a hátrányos megkülönböztetés és minden olyan közvetlen és közvetett 

különbségtétel (kizárás, korlátozás, kedvezés), amelynek a következménye az egyenlő 

bánásmód megszüntetése vagy akadályozása. Nem minősül azonban hátrányos 

megkülönböztetésnek a nevelő-oktató munka természetéből fakadó különbségtétel. A 

gyermek mindenek felett álló érdeke, joga a megfelelő színvonalú szolgáltatásokhoz, hogy 

minden segítséget megkapjon képességei kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez. 

(KT. 4. §) 

2.) A tankötelezettség 6-8 éves kor között kezdődik és a gyermek 18 éves koráig tart. 

Sajátos nevelési igényű gyermeknél meghosszabbítható a 20. életévig. A szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján az intézmény igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről és annak 

meghosszabbításáról is. Fontos tudni, hogy nappali rendszerű oktatást általános iskolában a 

tanuló abban az évben kezdhet utoljára, amelyikben betölti a 16. életévét, ha azonban a tanuló 

tartós gyógykezelés alatt állt, akkor ez az életkor 19. életévre módosul. (KT. 6. §, 52. §) 

3.) A szülőt megilleti az óvoda, ill. iskola szabad megválasztásának joga. Joga, hogy 

sajátos nevelési igényű gyermekét lakóhelyén járassa iskolába, a feltételek megteremtéséhez 

kérheti a polgármester segítségét. (KT. 13. §)  

4.) A sajátos nevelési igényű gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében 

állapotának megfelelő ellátásban részesüljön, attól kezdődően, hogy igényjogosultságát 

megállapították. Ez történhet az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, vagy a 

többi gyermekekkel együtt a többségi iskolában. Az integráló intézményeknek rendelkeznie 

kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, melyek a sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátáshoz szükséges. (KT. 30. §, 91. §) 

5.) A tanulás képességét vizsgáló és más országos szakértői bizottságok foglalkoznak 

a fogyatékosság szűrésével, javaslatot tesznek az ellátás formájára, módjára és helyére. 

Vizsgálják azt is, hogy a különleges gondozáshoz szükséges feltételekkel rendelkeznek-e az 

intézmények. (KT. 35. §)  

6.) Az integrációban levő sajátos nevelési igényű gyermekek megsegítése céljából 

egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény hozható létre, mely segíti a pedagógust 

nevelő munkájában. (KT. 33. §, 78. §)  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében oktatásában részt vállaló intézmények alapvető 

ismereteinek forrása, amelyek az intézmény jogait és kötelezettségeit fogalmazzák meg a 

következők:  

- Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

- A 11/1994. MKM rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről 
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- A 14/1994. MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról 

- A 23/1997. MKM rendelet és a 2/2005 OM rendelet, amely az „Irányelveket” 

tartalmazza.  

 

 

NEMZETI KISEBBSÉGI ISKOLAI NEVELÉS ÉS OKTATÁS  

 

Céljai: 

 

- A gyerekek szeressék meg a német nyelvet és érezzenek kedvet a nyelv tanulása iránt.  

- Legyenek ismereteik a kisebbség életmódjáról, szokásairól, kultúrájáról.  

- A nyelvtani ismeretek elsajátításával és aktív szókincsük segítségével tudjanak a 

gyermekek idegennyelvi környezetben kommunikálni.  

 

A célok figyelembevételével határoztuk meg feladatainkat: 

 

- Magas színvonalú pedagógiai munka: oktatás, nevelés biztosítása a tanórákon 

- Nemzetiségismeret oktatása 

- Versenyeken való eredményes részvétel ( Titok, Litteratum, OM által támogatott 

német nyelvi verseny, a kecskeméti Bolyai Gimnázium által hirdetett verseny, 

Ausztria-Országismereti Vetélkedő ) 

- Német nyelvű újságok terjesztése ( Spatzenpost, JÖ ) 

- Testvériskolai kapcsolat ápolása  

 

A németországi Bodelshausen a testvérvárosunk. Az iskolánk természetesen az ottani is       

kolával tart kapcsolatot. Kétévenkénti egyhetes külföldi úttal biztosítjuk a magyar 

gyerekeink számára a nyelvgyakorlást a célnyelvi országban.  A partnerkapcsolat 

megszilárdítása érdekében kétévenként viszont fogadjuk a német partnerváros tanulóit.  

 
Tankönyvhasználat és óraszámok a német-nemzetiségi osztályokban: 

 

Osztály Tankönyv Heti óraszám 
Évi 

összóraszám 

1.o. Alle machen mit 1 3 német, 1 német-ének  111+37 

2.o. Alle machen mit 2 4 német 148 

3.o. Das neue Deutschmobil 1 5 német 185 

4.o. Das neue Deutschmobil 1 5 német 185 

5.o. Das neue Deutschmobil 2 5 német 185 

6.o. Das neue Deutschmobil 2 5 német 185 

7o. Das neue Deutschmobil 3 5 német 185 

8.o. Das neue Deutschmobil 3 5 német 185 
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A német nemzetiségi nyelvet tanuló gyermekek számára kötelező nyolcadik év végén belső 

vizsgát tenni. 

 

Német helyi belső vizsga témái:  

 

1. Ich und meine Familie 

2. Unsere Schule, meine Klasse 

3. Unser Haus, Hausarbeiten 

4. Mein Zimmer, mein Haustier 

5. Freizeit, Unterhaltung 

6. Unser Wohnort-Soltvadkert, Großstadt ↔Dorf 

7. Gesundheit, Ernährung, Sport, Bewegung 

8. Wetter, Jahreszeiten 

9. Wenn man krank ist… (beim Arzt) 

10. Feiertage (Nikolaus, Advent, Wiehnachten, Fasching, Ostern) 

11. Umweltschutz 

12. Ungarn -Budapest 

13. Deutschland 

14. Tagesablauf - Was hast du gestern gemacht? 

15. Fremdsprachenlernen – die Deutschstunden 

16. Feiertage ( Nikolaus, Advent, Weihnachten, Fasching, Ostern ) 

 

 

Írásbeli szöveges értékelés német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályokban: 

 

Mondatbank: 

1. oszt. 

 

Aktivitás 

1. Az órákon mindig aktív és figyelmes. Mindig szorgalmasan dolgozik. 

2. Az órákon általában aktív és figyelmes. 

3. A tanult kiszámolókat, verseket és énekeket szívesen adja elő egyedül is. 

4. A tanult kiszámolókat, verseket és énekeket a csoporttal közösen adja elő. 

 

Szókincs 

1. Szókincse gazdag és biztos 

2. Szókincse általában biztos. 

3. Szókincse bizonytalan. 

 

Beszédértés 

1. Szavak, mondatok megértését mindig pontosan adja vissza rajzban. 

2. Szavak, mondatok megértését általában pontosan adja vissza rajzban. 

3. Szavak, mondatok megértését bizonytalanul adja vissza rajzban. 

 

Beszédkészség 

      1. Képekhez, rajzokhoz ( begyakorolt ) mondatokat tud kapcsolni német   

          nyelven. 

      2. Többnyire tud német nyelven képekhez, rajzokhoz begyakorolt monda- 

          tokat kapcsolni. 

 

2. oszt.  
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Szókincs 

1. Szókincse biztos. 

2. Szókincse legtöbbször biztos. 

3. Szókincse bizonytalan. 

 

Írás 

Helyesírás 

Másolás 

1. Másolásnál leggyakrabban hibátlanul dolgozik, csak ritkán ejt - nem több-   mint 1-2 hibát. 

2. Másolásnál néhány hibát elkövet. 

 

Tollbamondás 

      1. Tollbamondásnál leggyakrabban hibátlanul dolgozik, csak ritkán ejt – nem több – mint  

1-2 hibát. 

2. Tollbamondásnál ejt néhány hibát.  

3. Tollbamondásnál gyakran hibázik. 

 

Olvasás 

Hangos olvasás 

      1. Képes arra, hogy egy szöveget felkészülés után folyékonyan, hibátlanul, vagy egész 

kevés hibával felolvasson. 

2. Olvasás közben ejt néhány hibát, de ezeket általában önállóan kijavítja. 

3. Olvasás közben többször hibázik és a hibákat általában nem veszi észre. 

Írott szöveg értése 

1. Képes arra, hogy egy szöveget önállóan elolvasson és a szöveghez kapcsolódó 

feladatokat legtöbbször hibátlanul elvégezze. 

2. Egy szöveg elolvasása után a hozzá kapcsolódó feladatokat néhány hibával végzi el. 

3. Gyakran hibázik a szövegértési feladatok elvégzésekor. 

Beszédértés 

1. Képes arra, hogy a hallottakat rajzban pontosan visszaadja. 

     2. Néhány hibát ejt, ha a szóban elhangzottakat kell lerajzolni. 

     3. Gyakran hibázik, ha a szóban elhangzottakat kell lerajzolni. 

 

Beszédkészség 

1. Képekhez (begyakorolt) mondatokat tud kapcsolni német nyelven és előre begyakorolt 

párbeszédet el tud játszani. Adott témában tud önállóan, összefüggően beszélni. 

2. Többnyire tud képekhez mondatokat kapcsolni német nyelven, ill. az előre 

begyakorolt párbeszédet kis segítséggel eljátssza. Adott témában kis segítséggel tud 

német nyelven beszélni. 

3. Sok segítségre van szüksége ahhoz, hogy német nyelven beszéljen egy adott témáról. 

Nyelvtan 

       1. A tanult nyelvtani ismereteket legtöbbször hibátlanul, vagy 1-2 hibával  alkalmazza. 

       2. Néha követ el hibákat a nyelvtani ismeretek alkalmazásánál. 

       3. A nyelvtani ismeretek alkalmazásában bizonytalan, gyakran követ el hibákat. 

 

3. oszt. 

 

Szókincs 

      1.   Szókincse biztos. 

4. Szókincse legtöbbször biztos. 
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5. Szókincse bizonytalan. 

 

Írás 

Tollbamondás 

      1. Tollbamondásnál leggyakrabban hibátlanul dolgozik, csak ritkán ejt – nem több – mint  

1-2 hibát. 

2. Tollbamondásnál ejt néhány hibát.  

3. Tollbamondásnál gyakran hibázik. 

 

Olvasás 

Hangos olvasás 

      1. Képes arra, hogy egy szöveget felkészülés után folyékonyan, hibátlanul, vagy egész 

kevés hibával felolvasson. 

2. Olvasás közben ejt néhány hibát, de ezeket általában önállóan kijavítja. 

3. Olvasás közben többször hibázik és a hibákat általában nem veszi észre. 

Írott szöveg értése 

1. Képes arra, hogy egy szöveget önállóan elolvasson és a szöveghez kapcsolódó 

feladatokat legtöbbször hibátlanul elvégezze. 

2. Egy szöveg elolvasása után a hozzá kapcsolódó feladatokat néhány hibával végzi el. 

3. Gyakran hibázik a szövegértési feladatok elvégzésekor. 

Beszédértés 

1. Képes arra, hogy a hallottakat rajzban pontosan visszaadja. 

     2. Néhány hibát ejt, ha a szóban elhangzottakat kell lerajzolni. 

     3. Gyakran hibázik, ha a szóban elhangzottakat kell lerajzolni. 

 

Beszédkészség 

      1.   Képekhez (begyakorolt) mondatokat tud kapcsolni német nyelven és előre begyakorolt   

párbeszédet el tud játszani. Adott témában tud önállóan, összefüggően beszélni. 

2. Többnyire tud képekhez mondatokat kapcsolni német nyelven, ill. az előre 

begyakorolt párbeszédet kis segítséggel eljátssza. Adott témában kis segítséggel tud 

német nyelven beszélni. 

3. Sok segítségre van szüksége ahhoz, hogy német nyelven beszéljen egy adott témáról. 

 

Nyelvtan 

       1. A tanult nyelvtani ismereteket legtöbbször hibátlanul, vagy 1-2 hibával  alkalmazza. 

       2. Néha követ el hibákat a nyelvtani ismeretek alkalmazásánál. 

       3. A nyelvtani ismeretek alkalmazásában bizonytalan, gyakran követ el hibákat. 

 

 

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS 

 

1. ALAPELVEK, ÉRTÉKEK 

 

1.1 Iskolánk az alábbi értékeket tartja elsődlegesnek:  

 gyakorlat-központúság 

 tevékenység-centrikusság 

 módszertani felkészültség (pl.: projektmódszer, egyéb kooperatív technikák) 

 kommunikáció-központúság 

 a tanulási folyamat irányító, segítő, támogató és innovatív tanári attitüd 
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 motiváló tanulási környezet 

 

1.2 Alapelveink: 

 

Mindennapi munkánknak elsősorban a gyerekek fejlődésének érdekét kell szolgálnia, így 

minden tevékenységet annak rendelünk alá, mindenek előtt azt vesszük figyelembe, hogy 

azok miként hatnak a tanulókra.  

 

 

Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás 
Arra törekszünk, hogy tanulóink a tanulási folyamat során minél önállóbban és a lehetőségek 

szerint a valós környezetben szerezzék meg a mindennapi életben, a közvetlen természeti és 

társadalmi környezetben megismerhető tudáselemeket. A hasznosítható, folyton változó 

társadalmi környezet igényének megfelelő ismereteket kell a műveltségi területnek 

közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást kell átadnia és megszereztetnie.  

 

Ismeretbe ágyazott képességfejlesztés 
A kompetencia alapú programcsomagok bevezetésével lehetővé válik az ismeretbe ágyazott 

képességfejlesztés. A képességeket ismeretek nélkül nem lehet fejleszteni, ezért az oktatás 

során mindkettőnek megfelelő teret biztosítunk. Az adaptálási folyamat során arra törekszünk, 

hogy a képességfejlesztési módszereket a hozzájuk kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel 

megfelelő arányban, együtt alkalmazzuk.  

 

A tanulói személyiség egészének fejlesztése 

Az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a tanulói 

személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket? az énkép, önismeret, a 

nonverbális készségek, a kreativitás, a divergens gondolkodás és társadalmi kompetenciák 

fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus személyiség 

kialakítását, a társas aktivitást.  

 

Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása 

A tanítási folyamatok során olyan élményszerű helyzeteket teremtünk, - az életkori 

sajátosságoknak megfelelő szinten -, mely által a tanulók tapasztalatokat szerezhetnek, maguk 

fedezhetik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból 

következtetéseket vonhatnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket 

alkalmazhatják. Lehetőséget biztosítunk ahhoz, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és 

csoportosan kialakított véleményeiket, azokat meg tudják védeni érvekkel és meg tudják 

vitatni.  

 

Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség  

Alkalmazzuk a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit, a 

differenciált tanulásszervezési módszereket, lehetővé téve a tanulók személyi szükségleteinek, 

tudásának, képességeinek, érdeklődősének és érdekeltségének megfelelő fejlesztést, biztosítva 

ezzel a hatékony tanulás szempontjából nélkülözhetetlen helyes énkép alakulását.  

 

Valóságos tanulási környezet biztosítása 

Az ismeretszerzésnek a hagyományosnál nagyobb mértékben kell épülnie a valóságra annak 

közvetlen és közvetett megtapasztalása, megfigyelése és vizsgálata által. Hozzásegítjük a 

tanulókat ahhoz, hogy a tanulás során kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a környezettel. A 

tartalmakat és a megközelítéseket úgy választjuk, hogy a tanulási helyzeteket a terepmunkán 

keresztül tapasztalják meg.  
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Új típusú tanári attitűd 

Iskolánk nyitott, befogadó az új elképzelésekre, módszertani eljárásokra, az innovációra. 

Felkészültek vagyunk az innovációval járó szerepváltásra, szemléletváltásra, szakmailag 

együttműködünk a jó gyakorlat jegyében.  

Érzékenyen reagálunk a társadalmi-gazdasági kontextus igényeire. A szülőkkel való 

kapcsolattartásunkban nagy hangsúlyt fektetünk a szemléletformálásra.  

 

 

A pedagógiai módszertani kultúra megújítása 

Ennek eszközeként a problémaközpontú tanítást, a projekt módszert tekintjük, melyek a 

cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedező tanítás-tanulás, a megértésen 

alapuló fejlesztést célozzák meg. Pedagógusaink szakmai kompetenciájának bővítését mentori 

tevékenységek, módszertani továbbképzések, tréningek, szakmai konzultációk, bemutató 

foglalkozások, műhelyfoglalkozások segítik.  

 

Fokozatosság és folyamatosság  

A kompetencia alapú programcsomagok, az egymásra épülő modulrendszerek alkalmazásával 

biztosítjuk a folyamatosságot és a folytonosságot, számolva a tanulók különbözőütemű 

mentális- és képességfejlődésével, az egyes képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó 

fejlődési folyamatával. Arra törekszünk, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy – 

egyéni képességeik, lehetőségiek figyelembevételével – egész életük során képezzék 

magukat, bővítsék ismereteiket.  

 

Integrációs elv 

Az önálló matematikai, informatikai és szövegértés-szövegalkotás programok mellett a 

hatékony kompetenciafejlesztés érdekében olyan modulok és modellek alkalmazását is 

szorgalmazzuk, amelyek az egyes műveltségi területek más műveltségi területekkel és az 

alaptanterv közös követelményeivel („kereszttantervekkel”) való kapcsolatának 

megteremtését, erősítését jelentik. Nemcsak a tantárgyi, hanem a képességterületi és a 

nevelési integrációs lehetőségeket is fejlesztjük.  

 

2. AZ ISKOLA CÉL- ÉS TEVÉKENYSÉGRENDSZERE 

 

2.1 Célunk a teljes személyiség fejlődősnek messzemenő figyelembevétele 

 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

 Gyermekközpontú pedagógiai szemlélet megvalósítása. 

 A képességek kialakulásának, fejlődésének, a fogalmak épülésének tapasztalati 

megalapozottsága. A szemléletesség elvének érvényesítése.  

 A fejlődéshez szükséges idő biztosítása. A tanultak alkalmazása.  

 A tananyag feldolgozása úgy történik, hogy az ismeretek elsajátítása mellett szolgálja 

az önálló ismeretszerzéshez szükséges egyéni tanulási módszerek kialakítását és az 

önértékelés fejlesztését.  

 A kreativitás fejlesztése a játék, a művészetek és az önkifejezés eszközeinek 

széleskörű alkalmazása.  

 A mozgásnak, az ének-zenei, a vizuális tevékenységeknek, a drámajátéknak (a 

személyiségfejlesztés egészére ható) szerepüknek megfelelő idő és tér biztosítása az 

iskolai tevékenységek összegében.  

 Környezetérzékeny szemlélet, környezettudatos magatartás kialakítása.  
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 A szociális készségek gyakorlására hangsúlyt helyező pedagógiai módszerek 

alkalmazása.  

 A tevékenység-központú oktatási szemlélet gyakorlati megvalósítása  

 A tantárgyi széttagoltság csökkentése, tantárgyak integrálása.  

 

2.2 Célunk a szegregáció csökkentése 

 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

 A készségek képességek kiépüléséhez szükséges egyénenként különböző hosszúságú 

fejlesztő időszak biztosítása. 

 A frontális oktatás túlsúlyát csökkentő, az egyéni különbségek figyelembevételére 

alkalmas differenciált tanulásirányítási módok és haladási tempó alkalmazása.  

 A kiemelkedő képességű és/vagy tehetséges gyerekek közösségben (osztályban, 

iskolában) tartásának elősegítése.  

 A kooperatív tanulási technikák segítségével a gyerekek közötti információcsere 

elősegítése. 

 Heterogén tanulói csoportok kialakítása, az integrált nevelés feltételeinek 

megteremtése.  

 A verbalitás túlsúlyának megszüntetése.  

 

2.3 Célunk az olvasás, a szövegértés és a szövegalkotás szintjének emelése 

 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink:  

 Az írás és olvasás tanulására fordított idő szükség szerinti meghosszabbítása. 

 Az írástanulás előkészítése mozgásokkal és a mozgás vizuális megjelenítésével.  

 Az első osztályosok hallásának fejlesztése. 

 Integrált magyartanítás keretében a szövegértés-szövegalkotás adta lehetőségek 

kihasználásával az anyanyelvi kompetenciák, a gondolkodási képességek, kommunikációs 

képességek, fejlesztésének előtérbe helyezése a testnevelés és a matematika órán. 

Matematika órán például a vitakultúra, az érvelés képességének fejlesztése, a szöveges 

feladatok értelmezésének segítése. Testnevelés órán a fegyelmezett feladat-végrehajtás, 

szabálykövetés, konfliktuskezelés fejlesztése verbálisan és játékba ágyazottan. A pozitív 

transzfer kihasználása a megfigyelés, ismeretszerzés és – alkalmazás területien.  

 A beszédhanghallás zavaraiból, a szó nyelvi egységként való felismerésének 

fejletlenségéből fakadó problémák csökkentése, illetve megfelelő kezelése.  

 Az információgyűjtést, az információ-feldolgozást (vétel, kódolás, dekódolás, átalakítás, 

létrehozás, közlés, tárolás) segítő stratégiák alkalmazása, megvalósító kognitív, szociális 

és egyéni képességek fejlesztése.  

 A háttérközlemények felfedezésének és értelmezésének segítése.  

 A kérdésfeltevés, kérdéstechnika fejlesztése érdekében a tanulókat arra kell ösztönözni, 

hogy felmerülő gondjaikkal kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket a tanárnak vagy 

egymásnak úgy, hogy a kérdésre választ is kapjanak.  

 Az olvasástanulás egyéni tempójához való alkalmazkodás.  

 Az értelmező olvasás fejlesztése.  

 A saját olvasat lehetőségének megteremtése. Az önálló tanulás képességének fejlesztése.  

 A szókincs fejlesztése, a beszélgetőkör, a szabad beszélgetés lehetőségének megteremtése, 

egymás meghallgatásának „tanítása”.  

 A vizuális tömegkultúra példatárként és hivatkozási mezőként való felhasználásának 

segítése.  

 Az olvasás iránti kedv felkeltése, fenntartása.  
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 A szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése tanórán kívüli foglalkozások 

keretében a tanulók kreativitásukra, önállósodási törekvéseikre építve, érdeklődési 

körüknek és motivációjuknak megfelelően. A fejlesztés módszertani keretét a 

differenciálás, a báb- és drámapedagógia adja.  

 

2.4 Célunk matematika tanításunk megújítása, a matematikai kompetencia fejlesztése 

 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink:  

 A kognitív önszabályozás kialakulásának segítése, a tanulók önálló tanulási képességének 

fejlesztése.  

 A kezdő szakaszban a cselekvő, személyes tapasztalatszerzésre építünk.  

 A matematika iránti érdeklődés felkeltése és a tanulási folyamatban az aktív részvételhez 

a motiváció biztosítása.  

 A matematika értelmező és problémamegoldó tevékenység kialakítása, segítése, melynek 

alapját a problémák manipulatív, tárgyi tevékenységgel való cselekvő megoldása képezi. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a problémák önálló megoldása által, az 

alkotó gondolkodásra nevelés az alkotások létrehozásával történik.  

 Olyan autentikus, életszerű helyzetek teremtése, amelyek személyes jelentéssel bírnak a 

tanulók számára és jellemzőek azokra a feladatokra és problémákra, amelyekre a 

diákoknak a későbbiekben alkalmazniuk kell tudásukat és készségeiket.  

 A tanulók „iskolába kívülről behozott” előzetes tudásának felhasználása.  

 A diákok fogalmi és metakognitív felfogásának fejlesztése azáltal, hogy kis csoportban 

megvitatják azokat és reagálnak rájuk. Ösztönözni kell őket arra, hogy saját tanulási 

tevékenységüket felidézzék és reflektáljanak rá.  

 A matematika-specifikus gondolkodási képességek fejlesztése. Ezek közül a rendszerzés 

és a kombinativitás fejlesztése a kisiskolás korban a legintenzívebb. Felsőbb 

évfolyamokon az absztraháció szintje is emelhető. Az induktív és deduktív gondolkodás 

fejlesztése és fejlődési szintjének folyamatos ellenőrzése.  

 A szakmai nyelv, a matematikai kifejezések tárházának fokozatos bővítése. Az eljátszás, 

megjelenítés, modellezés, rajzolás elősegíti a fogalomfejlődést, a szakszavak, jelölések, 

jelölésrendszerek használatát.  

 Matematikatörténeti érdekességek megismertetése önálló vagy csoportos kutatómunkák 

szervezésével, interaktív számítógépes matematikai programok alkalmazásával.  

 A matematikai készségek – számlálás, számolás, mennyiségi következtetés, becslés, 

mérés, mértékegységváltás – fejlesztése a matematikai tevékenység végzése során.  

 A determinisztikus, illetve nem determinisztikus események területén való tájékozódás 

képességének fejlesztése. A valószínűségi következtetés fejlesztése és értékelése 

végigköveti az iskoláztatás egyes szakaszait.  

 A matematikai feladatok, a definíciók, tételek alakítása, matematikai szövegek 

értelmezése érdekében fontos feladat a szövegértés és a szövegesfeladat-megoldó 

képesség fejlesztése.  

 A matematika tranzverzió jellegének tükröztetése a szövegértés-szövegalkotás 

kompetenciaterületen (például a problémamegoldás, érvelés, a nyelvi és vizuális 

kommunikáció szerepeltetésével). Ennek alárendelten a magyarórán a problémamegoldás, 

az érvelés, kreativitás. a térszemlélet, gondolkodási képesség (induktív, deduktív 

gondolkodás), érvelés, kommunikációs képesség fejlesztése.  

 

2.5 Célunk az információs és kommunikációs technológiák használata, az informatikai 

képesség fejlesztése 

 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 
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 A számítógépes kultúra iránti attitűdök kialakítása: előítéletek, elvárások, preferenciák 

élmények, tapasztalatok.  

 A számítógép-használattal kapcsolatos szokások kialakítása. Az IKT – használata 

szaktárgyi órákon.  

 A megismerési képességek fejlesztése. Az informatikai képesség fejlesztése.  

 Az informatikához köthető általános tanulási képességek fejlesztése.  

 Az informatikához köthető komplex, inspiráló tanulási környezet biztosítása.  

 Az informatikához köthető differenciálás megoldása.  

 A kooperatív tanulási képességrendszerben a gondolkodási képességek fejlesztése.  

 A kooperatív tanulási formák kialakítása és/vagy fejlesztése internet segítségével.  

 Az informatikai képességrendszerben a gondolkodási képességek fejlesztése.  

 Az információszerzés, szelektálás és feldolgozás módszereinek megismerése.  

 A könyvtárak, elektronikus információhordozók, nyomtatott taneszközök ésszerű és 

célszerű használatának támogatása.  

 Az SDT informatikai területének megismerése.  

 Jártasság kialakítása az SDT–rendszer kezelésében, az SDT-n elhelyezett tananyagok 

keresésében.  

 A speciális multimédiás hardvereszközök megismertetése. 

 A digitális tananyagok, technikák az informatika, földrajz és természetismeret órákon 

történő alkalmazása.  

 A számítógéppel való együtt tanulás (SZET) módszereinek alkalmazása.  

 A vizuális és kommunikációs formák kezelésének fejlesztése.  

 A számítógéppel segített kollaboratív tanulásbiztosítása. Az SDT kollaborációs 

eszközeinek igénybevételével a projektszerű tudáselsajátítás, a szélesebb körű 

kommunikáció biztosítása.  

 Az elektronikus írástudás fejlesztése.  

 Digitális tananyagfejlesztés. A multimédiás oktatóprogramok alkalmazása.  

 

2.6 Célunk a motiváció erősítése 

 

A cél elérését szolgáló feladataink:  

 Az óvoda és az iskola közötti átmenet törésmentes, természetes folyamattá, 

gyermekközpontúvá alakítása.  

 Teret adunk a szabad képzelettársításon alapuló spontán játékoknak a tanórán kívüli 

idejüket iskolában töltő diákok iskolai életében.  

 Motiváló tanulási környezet kialakítása az osztályban és az iskolában.  

 Az iskola szereplői (diákok, szülők, pedagógusok) közötti kapcsolatok személyesebbé 

tétele, különös tekintettel az iskola és a szülők kapcsolatára.  

 A személyiség fejlődését szolgáló, a minősítés helyett a fejlődés követésére és a 

továbblépés lehetőségeire hangsúlyt helyező értékelési módszerek alkalmazása.  

 A játékos módszerek alkalmazásában rejlő, tanulást segítő értékek felhasználása.  

 

 

2.7 Célunk a diákok élethosszig tartó tanulási igényének megalapozása 

 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

 A „jó tanuló” hagyományos jellemzőit kiegészítő személyiségjegyek erősítése: az 

önállóság, a belső kontroll, az önszabályozó tanulási készség, a nyitottság, rugalmasság, 

kreativitás, a toleráns attitűd, az együttműködési készség fejlesztése.  
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 A várható többszöri pályamódosítás érdekében a tanulni tanulás kognitív 

kompetenciájának fejlesztése.  

 A digitális tanulási módszerek, technikák fejlesztése.  

 A pozitív tanulási és tantárgyi attitűd kialakítása.  

 

2.8 Célunk pedagógiai módszertani kultúránk megújítása 

 

 A programcsomagokat bevezető kollégák részt vesznek a kompetencia alapú és 

módszertani továbbképzéseken.  

 A kollégák fejlesztő munkájának segítése, mentorálása.  

 Szakmai konzultációk, műhelymunkák, tapasztalatcserék megszervezése a TIOK-

intézmények munkatársaival és más követő intézmények pedagógusaival.  

 A kompetencia alapú tananyagot oktató pedagógusaink óralátogatásokon vesznek részt a 

TIOK intézményekben, és ők maguk is bemutató órákat, szakmai konzultációkat tartanak 

nevelőtestületünk többi tagjainak.  

 

3. Tanulásszervezési eljárásaink, módszereink:  

 Tanórai differenciálás 

 Kooperatív technikák 

 Tevékenységközpontú pedagógiák 

 Drámapedagógia 

 Egyéni és csoportos projektmunka 

 Átfogó tanítási szakaszok (epochák) beillesztése a tanítási-tanulási folyamatba 

 Prezentációs technikák 

 IKT technológiák  

 Hatékony tanulás-megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnózis 

 Attitűdváltást segítő programok pedagógusok számára 

 Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 

 Együttnevelés, inklúzió 

 Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés 

 Óvoda-iskola átmenet támogatása 

 Módszerek a korai iskolaelhagyás megelőzésére 

A módszerek közül kiemelt fontosságúnak kezeljük a kooperatív technikák, a csoportmunka 

és a differenciált egyéni munka alkalmazását.  

 

3.1. A frontális munka módszerei 

 Előadás, magyarázat 
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 Kiselőadás 

 Meghívott előadó 

 Megbeszélés 

 Kérdve kifejtés 

 Vita 

 Kirándulás 

 Fórum 

 Frontális egyéni munka 

 Kísérletezés 

 Ötletroham 

 Jövőkerék  

 Döntésfa 

 

3.2 A csoportmunka módszerei 

 Munkalappal irányított csoportmunka 

 Csoportos problémamegoldás 

 Vita 

 Szituációjáték, döntésjáték, szerepjáték 

 Projekt 

 Mastery Learning 

 Beszélgetés, megbeszélés 

 Kísérletezés 

 Kiállítás 

 Kirándulás 

 Ötletroham 

 Jövőkerék 

 Döntésfa 

 Tutor módszer 

 

3.3 A differenciált egyéni munka módszerei 

 Munkalappal végzett tevékenység 

 Problémamegoldás egyéni munkában 

 Játék 

 Kísérletezés 

 Kiállítás 

 Tárgykészítés, történetírás, rajzolás 
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 Mastery Learning 

 Esettanulmány 

 Mestermunka 

 Verseny 

 Számítógéppel végzett munka 

 

4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere 

 

A programcsomagok bevezetésével társul a nyomon követés, a visszajelzés és az ellenőrzés 

rendszere. Ennek megfelelően a diagnosztikus és a formatív értékelésre helyezzük a 

hangsúlyt:  

 Formatív értékelés (fejlesztő, formáló)  

Funkciója: visszacsatolás a tanulóhoz és a tanárhoz; a hibák azonosítása a tananyagon 

belül a megoldási módok kialakítása céljából.  

Az értékelés időpontja: az oktatás során 

Az értékelés tárgya: kognitív területek 

 

 Diagnosztikus értékelés 

Funkciója: Az előzetes készségek és tudás felmérése, a tanulók jellemzői alapján a 

tanítási mód kiválasztása, tanulási problémák esetén az okok meghatározása.  

Az értékelés időpontja: a szakasz elején/végén tanulási problémák esetén a probléma 

felmerülésekor.  

Az értékelés tárgya: kognitív, affektív és pszichomotoros területek, fizikális 

pszichológiai és környezeti tényezők.  

Egyiknek sem célja a minősítés-szelektálás, mind inkább a formálás – motiválás – fejlesztés.  

Iskolánk belső ellenőrzési, értékelés rendszeréhez igazodva a tanulók tanulmányi munkájának 

értékelésében helyet kap a szummatív értékelés is.  

 

 Szummatív értékelés 

Funkciója: a tanulók minősítése 

Az értékelés időpontja: a szakasz végén 

Az értékelés tárgya: általában kognitív, a műveltségterülettől függően.  

A belső értékelési rendszerre javaslatot adnak a modulleírások, ezek adaptálása folyamatos a 

tanév során.  

 

Mérések, mérési rendszer 

 Az iskola kezdő gyerekek alapkészségeinek, képességeinek megismerése, felmérése, 

legkésőbb első osztály első félévének végéig (DIFER fejlődésvizsgáló rendszer 

alkalmazása).  

Funkciója: A felmérés eredményeire épülő egyéni fejlesztési tervek elkészítése. A 

fejlődés folyamatát vizsgáló értékelő-rendszer alkalmazása 

Célja: A különbségek felmérése.  

 A programcsomagokat bevezető osztályokban a tanév elején és végén diagnosztikus 

mérés alkalmazása.  
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Funkciója: bemenetkor a tervezés, az adaptáció segítése, a tanév végén pedig az 

innováció segítése. A felméréshez motivációs kérdőívet és képességmérő eszközöket 

alkalmazunk.  

Célja a tanulási motiváció, a tanulási képességszint meghatározása.  

Ezen túlmenően tanulóink képességfejlődésének nyomon követését szolgálja az SZTE 

Értékelési és Vizsgaközpontja által szervezett mérésben való részvételünk.  

A modulokon belül, kompetenciaterületnek megfelelően, az életkorhoz illeszkedően 

kiemelten az alábbiakat értékeljük: 

 fogalomhasználatot, 

 lényegkiemelést,  

 frontális kérdésekre adandó rövid, szakmailag pontos válaszokat,  

 szempontok alapján történő beszámolót,  

 egy-egy téma összefüggő, szabatos kifejtését, 

 ábra, kép elemzését, leírását,  

 grafikonok, diagramok elemzését, értékelésé,  

 információk értelmezését és felhasználását,  

 kiselőadás tartását (könyv- és lexikonhasználat)  

 szóbeli magyarázat fűzését videofilm képanyagához,  

 vázlat, feleletterv készítését,  

 logikai okfejtést és érvelét, stb. 

 

Az ellenőrzés lehetséges módozatai 

 Tesztlap (nyílt végű kérdések, egyszerű feleletválasztás, hibakutatás, többszörös 

választás, asszociációs típusú feladatok, mennyiségi összehasonlítás, relációanalízis, 

igaz-hamis állítások, rajzos feladatok, számítási-logikai feladatok, vegyes feladatok, 

esszé) 

 Szóbeli felelet 

 Írásbeli felelet 

 Témazáró dolgozat (résztéma vagy témakör végén)  

 Csoportmunka 

 Egyszerű kísérlet 

 Gyakorlat 

 Otthoni munka (megfigyelés, gyűjtőmunka, házi feladatok) 

 Verseny, vetélkedő szervezése, ill. azokon való részvétel.  

 

 
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges  

nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 
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1. Általános követelmények: 

Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést és a tanulók tevékenykedtetését a 

szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják (tantermenként egy-

egy): írásvetítő, fali vetítővászon, televízió, videó lejátszó, kazettás magnetofon, CD lejátszó. 

 

1-4.osztály 

 

Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök  

 ABC tábla kis- és nagybetűs 

 betűsín 

 betűtartó 

 hívóképek ABC ház sorozat 

 hívókép sorozat Meixner 

 kép és szókártya tanulói 

 kisbetűk mágnesfóliából 

 nagybetűk mágnesfóliából 

 mágnesfóliás szekrény 

 mozaik hangutánzó 

 nyelvtani táblák 

 hangok felismerése 

 bábkészlet 

 paraván 

 

Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök  

 játékpénz sorozat 

 logikai lapok készlet 

 számegyenes 25-ig 

 színesrúd készlet 

 méterrúd 

 kétkarú mérleg  

 mérlegsúly készlet  

 űrmértékek 

 számkártya 

 óralapok 

 Szorobán 

 Szorobán tankönyv 

 körző 

 számkártya, műveleti jelek, relációs jelek 

 szorzókártya 

 interaktív tábla 

 

 Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 évszak tábla 

 ásvány- és kőzetgyűjtemény 

 földgömb 

 állatok világa 

 emberek világa 

 környezeti mérőeszközök 

 közlekedés világa 
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 növények világa 

 életközösség I-II.  

 Térképek:  Magyarország domborzata és vizei 

 

Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 ritmus és betűkotta olvasó készlet 

 dallamkirakó 

 cintányér 

 kotta filctábla 

 metronóm 

 

 Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 tábla rajz szemléltetők 

 

 Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 technikai fémépítő 

 faépítőkockák 

 

Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 5 részes ugrószekrény  

 ugrószőnyeg 

 dobbantó 

 csukló súlyzó 

 fekete tömör maroklabda 

 futball labda 

 húzókötél 

 kézi súlyzó 

 kézilabda natúr gyerek 

 magasugró léc 

 mászókötél 

 medicinlabda 1 kg. 

 medicin labda 2 kg.  

 mérőszalag 10 m-es 

 műanyaglabda  

 szőr maroklabda 

 ugrálókötél 2,5 m-es 

 váltóbot 

 zsámoly 

 karika 

 hajítólabda 

 bója 

 szivacslabda 

 stopperóra 

 síp 

 tornapadok 

 bordásfal 

 

Az alsó tagozatos német nemzetiségi oktatást segítő felszerelések és taneszközök: 

 német ABC 

 nemzeti hívóképek 

 legfontosabb német szavak 
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5-8. évfolyam 

 

A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 irodalomtörténeti térkép 

 irodalmi arcképcsarnok sorozat 

 nyelvemlékek 

 nyelvtani faliképek 

 

A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 történelmi térképek (46 db) 

 földgömb 

 

Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 memória lap 

 

A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 német szókártyák 

 

A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 körzőkészlet fali 

 vonalzókészlet 

 fából készült testkészlet 8 db-os 

 köbcentiméter modell 

 négyzetméter modell 

 mérőedények 

 síkmértani modell 

 applikációs tábla 

 számtani applikáció 

 lyukastábla készlet kicsi 

 lyukastábla készlet nagy 

 mérleg 

 műanyag átlátszó gúla 

 műanyag átlátszó háromszög alapú hasáb 

 műanyag átlátszó henger 

 műanyag átlátszó kocka 

 négyzetméter modell 

 sárga négyzetes oszlop 

 síkmértani modell 

 színesrudak készlete 

 szögmérő – műanyag 

 LÉNÁRT gömb  

 interaktív tábla 

 

Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 interaktív tábla 

 nyomtató 1 db 

 laptop  

 multimédiás számítógép 

 Hawlet lapolvasó 
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 projektion interaktív rendszer (2 db)  

 szünetmentes tápegység 

 számítógép videó vetítő (5 db)  

 számítógép asztalok  

 

A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 térképek 

 vaktérkép 

 földgömb 

 fa kőzetdoboz 

 transzparens készlet 

 táblarajz személtető 

 

A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 RSK borszesz hőmérő 

 demonstrációs mérőeszköz (ampermérő) 

 elektrovaria 

 folyadékáramlás fatalpon 

 gázok tágulása hő hatására 

 geometriai optikai készlet 

 Newton golyók 

 üvegrúd 

 metronóm 

 

A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 Bab csírázása  

 binokuláris távcső (8 db) 

 bonckészlet 

 borszeszégő 

 cserebogár fejlődése 

 cserebogár felépítése 

 csöves csont metszet 

 dankasirály 

 dolmányos varjú 

 dörzstál 

 egerészölyv 

 egyszikű szármodell 

 emberi agymodell 

 emberi bőrmodell 

 emberi csontváz 

 emberi koponya 

 emberi nyelvmodell 

 emberi torzó 

 emberi vesemodell 

 emberi zápfog modell 

 emlősök légzőszervei 

 erdő életközössége – applikációs készlet 

 folyóvíz és mező - applikációs készlet 

 fa felépítése 

 fácán 

 fóliasorozat 
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 fül modell négy részes 

 geológiai gyűjtemény 

 gerincesek agytípusai 

 gerincesek szívtípusai 

 gégemodell három részes 

 gombamodell 

 gyökér hosszmetszet 

 gyökér keresztmetszet 

 hal csontváz 

 iránytű műanyagházban (20 db) 

 kecskebéka belső szervei 

 kémcső  

 kémcsőállvány 

 kétivarú virág 

 kétszikű szármodell 

 kézi nagyító (12 db) 

 kőzetgyűjtemény 

 levél metszetmodell 

 lókoponya 

 lólábcsont 

 madárcsontváz 

 madár szárnya 

 majomkoponya 

 mikrometszet sorozat 

 mikroszkóp (2 db) 

 Magyarországi Nemzeti park képekben 

 növénytábla sorozat 

 orvosi pióca 

 patkány belső szervei 

 pisztráng fejlődése 

 sejtmodell 

 sün 

 szajkó 

 szemmodell hat részes háromszoros nagyítás 

 szívmodell nagyítás 

 tőkésréce 

 ürge 

 vadkacsa 

 vetési varjú 

 virágmodell 

 zöldike 

 tűhal 

 tanári mikroszkóp 

 

A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 alumínium gyártás 

 vasállvány 

 borszesz égő 

 cukorgyártás – demonstrációs eszköz 

 gázfelfogó henger kémiai kislabor 

 kőolaj - demonstrációs eszköz 
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 pálcika modell 

 periódusos rendszer 

 üvegkád 

 vas- és acélgyártás - demonstrációs eszköz 

 vasháromláb 

 méregszekrény 

 vízbontó készülék 

 

Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 dallamjátszó ütőhangok 

 metronóm 

 feltekerhető vonalrendszeres tábla 

 pianínó 

 zongoraszék 

 kottatartó állvány (2 db) 

 

A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 apró műanyagtestek 

 égetőkemence 

 fémvázas polcrendszer 

 kerámiai gépkorong 

 kézikorong 

 modellállvány 

 kiállítási szekrény 

 színes építőkocka 

 diafilmek 

 agyagnyújtó  

 háromlábú székek 

 rajzbak 

 

A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

      Leány technika 

 citromfacsaró 

 fagyikehely 

 fakanál 

 fémszűrő 

 fűszertartó 

 gáztűzhely 

 gőzölős vasaló 

 grillsütő 

 gyalu 

 gyorskelesztő 

 habszifon 

 habverő kézi 

 ventilátor 

 húsfogó 

 hústű 

 hűtőszekrény 

 jénai edények 

 evőeszközök 

 kávéscsésze 
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 kiszedő készlet 

 klopfoló 

 konyharuhák 

 konzervnyitó 

 kenyérkosár 

 kuglófsütő 

 kukta 

 főzőedények 

 darálók 

 tálalókészlet 

 mérleg 

 mikrohullámú sütő 

 műanyag edények 

 nokedli szaggató 

 olló 

 pecsenyéstál 

 ivóedények 

 robotgép 

 serpenyők 

 szita 

 tálcák 

 tejforraló 

 tepsik 

 tojásszeletelő 

 tortaforma 

 tölcsér 

 Tupper mixer 

 tálak 

 kancsók 

 varrógép 

 vágódeszka 

 villanytűzhely 

Fiú technika 

 alumínium létra 

 gyalupad (8 db) 

 

Felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 gerely 

 dobbantó 

 hullahopp karika 

 kézisúlyzó 2 kg. 

 kézilabda 

 kézilabda kapu 

 kézisúlyzó 1 kg 

 kosárlabda 

 labdatartó fém 

 magasugró állvány 

 magasugró léc 

 medicinlabda 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. 

 rajtgép 

 röplabda 
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 röplabda állvány 

 sportmezek 

 tornaszekrény 

 tornaszőnyeg 

 ugródomb 

 ugrókötél 

 focilabda 

 mérőszalag 50 m-es 

 jelzőtrikó 

 súlygolyó 

 labdatartó polc 

 stukklabda 

 bordásfal 

 mászókötél 

 

 
SNI-s tanulók habilitációs és rehabilitációs foglalkozási segédeszközei: 

 

1-4. évfolyam 

 A nagy építőmester  

 dominó 

 fa halacskás 

 fa memória 

 fa puzzle 

 Figurix Rainsburg 

 Haly-galy 

 Játszva megtanuljuk a számokat 

 Ki kicsoda 

 kockás képkirakó 

 Közlekedj biztonságosan 

 Logicó rész és egész 

 Logicó számolás 20-ig 

 Logicó – számolás 10-ig 

 Logicó – szem és kéz koordináció 

 Logicó – szorzás I-II. rész 

 Logicó – alaplap 

 Logicó 100-as számkör 

 Megfelelő betűt a megfelelő helyre 

 Mi a különbség? 

 Mi ez?  

 Mókus a fán 

 Polyfon betűkirakó 

 Puzzle - Rainsburg 

 Tik-Tak-Bumm-Piatnik 

 logopédiai tükör 

 időtérkép 

 komplett számítógép 

 Tambajáték 

 Olvasójáték 4-5. osztályig 

 CD lejátszós magnó 

 Agytorna 
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 Twister 

 Vakondos társasjáték 

 Ascó kirakó 

 

5-8. évfolyam 

 ABC 

 ABC hívóképes falikép 

 falkép:  Himnusz 

       Szózat 

                         Árpádházi királyok 

 Német szókártya 

 komplett számítógép 

 CD lejátszó magnó 

 Logicó tábla 

 Logicó füzet 

 Haly-galy társasjáték 

 Figurix társasjáték 

 Memória társasjáték 

 színesrúd készlet 

 dominó 

 Legkedveltebb szójáték 

 Játékos kis 1x1 

 A Föld – puzzle 

 Schubitrix (törtek) 

 Schubitrix (idő) 

 Egyforma – nem egyforma megfigyelő társasjáték 

 Mozaik kirakó 

 Memória kártya 

 szorzókártya 

 Könnyű ellentétek - kártya 

 Problémás viselkedés - kártya 

 Rumikub számolójáték 

 kockakirakó 

 puzzlek 

 

Mozgásfejlesztés  

 Ayres háló 

 billenő rácshinta 

 csiga kötéllel Ayres háló 

 csipesz rúdhoz 

 egyensúlyozó deszka 

 ejtőerny 

 félgömb lépegető 

 függő billenőhinta 

 füles ugrólabda 

 golyós lépegető 

 gólyaláb 

 henger 

 hullahopp karika 

 karikakészlet 

 köregyensúlyozó korong 



 
 

247 

 

 köregyensúlyozó tölcsér 

 körlaphinta 

 kötéllétra 

 lépegető 

 műanyag henger 

 nyári sí 

 rugós deszka 

 rúdkészlet 

 szék 

 tenyér egyensúlyozó korong 

 testhenger 

 téglakészlet 

 térhágcsó 

 tornapad 

 tornaszőnyeg 

 trambulin 

 tüskelabda 

 ugrókötél 

 ugrálókötél 
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23. számú melléklet 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

TABDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

2007. 
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A tabdi tagiskola tantervei 

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai 

és követelményei megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben 

meghatározott tananyaggal és követelményekkel.  

 

 

A 2007/2008 tanévtől érvényes óratervek 2008-2009-tól kifutó rendszerben 

(alsó tagozat) 

 

Évfolyam tantárgy 
1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 

 
  Közös 

 

KK 

 

Önálló Közös 
 

KK 

 

Önálló 

magyar 8 8 4  4 4  3 

Német         3   

Környezet 1 1 1   1  1 

Matematika 5 5 2  2 2  1 

Informatika      0,5   

technika 1 1  1   1  

rajz 1 1  2   1,5  

ének 1 1  1   1,5  

testnevelés 3 3  3   3  

összesen 20 20 20 22,5 

szabadon 

választható 
    

matematika      1 

 

2007-2008-ban a 3-4. osztályt összevont óraterv segítségével oktatjuk. A következő években 

az osztályok létszáma határozza meg az összevonások mértékét.  
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A 2007/2008 tanévtől érvényes óratervek 2008-2009-tól kifutó rendszerben 

(felső tagozat) 

Évfolyam 

tantárgy 
5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 

Magyar 4 4 3,5 3,5 

Német 3 3 3 3 

Környezet 2 2,5     

Történelem 2 2 2 2 

Földrajz     1,5 1,5 

Matematika 4 3 3 3 

Fizika     1,5 1,5 

Kémia     1,5 1,5 

Biológia     1,5 1,5 

Informatika 0,5 1 1 1 

Technika 1 1 1 0,5 

Rajz 1,5 1 1 0,5 

Ének 1 1,5 1 1 

Testnevelés 2,5 2,5 2,5 2,5 

Oszt. fői 1 1   1 

Médiaismeret       1 

Etika     1   

összesen 22,5 22,5 25 25 

szabadon 

választható 
    

német   1 1 

osztályfőnöki  1 0,5  

magyar    1 
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2008/2009-től érvényes tantárgyi rendszer és óraterv 

az első és ötödik osztálytól felmenő rendszerben 

 

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

Magyar nyelv és 

irodalom  

8 8 8 7 

Matematika  4 4 4 3 

Informatika  - - 1 1 

Idegen nyelv  - - - 3 

Környezetismeret  1 1 1 2 

Ének-zene  1 1 1 1 

Rajz  1 1 1 1 

Technika 1 1 1 1 

Testnevelés  3 3 3 3 

Szabadon 

tervezhető óra  

    

matematika 1 1  0,5 

Kötelező óra 

összesen 

20 20 20 22,5 

 

A nem kötelező órakeret terhére az alsó tagozatos tanulók számára felzárkóztató, tehetséggondozó 

foglalkozásokat biztosítunk. 

Tantárgy/évfolyam 5. évf.  6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3,5 3,5 

Történelem és állampolgári ism.  1,5 1,5 2 2 

Hon- és népismeret 0,5 0,5   

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Informatika 0,5 1 1 1 

Természetismeret 2 1,5 - - 

Fizika - - 1,5 1,5 

Biológia   1,5 1,5 

Egészségtan  0,5   

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz  1 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 0,5 

Tánc és dráma 0,5 0,5   

Technika  1 1 1 0,5 

Testnevelés  2,5 2,5 2,5 2,5 

Etika   1  

Osztályfőnöki 1 0,5   

Média    1 

Kötelező óraszám a törvény 

alapján  

22,5 22,5 25 25 

szabadon választható     

informatika 0,5   1 

osztályfőnöki  0,5 1 1 

technika    0,5 
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A nem szakrendszerű oktatás mértéke a 2008-2009. tanévtől a kötelező és nem kötelező 

órák 25 %-a. 

 

 5. évf. 6. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 1 1 

Matematika 1 1 

Ének 1 1 

Rajz 1 1 

Testnevelés 1 1 

Technika 1 1 

******* 

A kötelező órakeret nem szakrendszerű oktatással lefedett része:  

1 óra magyar nyelv és irodalomból 

1 óra matematikából 

 

A többi nem szakrendszerű kötelező és nem kötelező órát a tanulócsoportok 

figyelembevételével évente határozzuk meg.  

 

 

ISKOLAI SAJÁTOSSÁGOK 

 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 

 

Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában a következőket képes ellátni: 

Integráltan nevelhető  

részképesség zavaros, 

enyhén magatartás zavaros, 

enyhén értelmi fogyatékos, 

enyhén mozgássérült gyerekek. 

 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozáshoz külön tanterem áll rendelkezésre, 

melynek eszközeit folyamatosan fejlesztjük. 

Az SNI gyermekek szakszerű fejlesztését utazó gyógypedagógus segítségével oldjuk meg. 

Intézményünk részben akadálymentesített. 

 

 

Napközi otthon 

 

Iskolánkban napközi otthonos ellátás is működik, 1 csoportban, heti 25 órában.  

A napközi otthon szerves része az iskolai nevelő-oktató munkának. Egész napos nevelést 

nyújt. Célja, nevelési elvei azonosak az iskoláéval. 

Az a feladata, hogy az iskolai nevelést szolgálja, a tevékenységeken keresztül folytassa, 

egészítse ki a szakórákon folyó nevelést. Felkészíti a tanulókat a szakórákra, gondoskodik a 

gyerekek napközbeni ellátásáról. 

 

 

A műveltségi területek oktatásának közös követelményei közül kiemelten kezeljük: 
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- Hon-, és népismeret: minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének 

jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Legyenek jól 

tájékozottak a haza földrajzában, irodalmában, történelmében, mindennapi életében. 

Ismerjék a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. A hon-, és 

népismeret segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi 

környezettel. 

- Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz: becsüljék meg az európai fejlődés során 

létrehozott eredményeket. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi kultúra 

legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Szerezzenek információkat az 

emberiség közös /globális/ - főleg Magyarországot közelebbről érintő - problémáiról, 

az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről.  

- Környezeti nevelés: a tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. 

Legyenek képesek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak 

megismerésére és az elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta 

értékeinek felismerésére és megőrzésére. A környezet ismeretén és személyes 

felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt 

legyen a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. A tanulók kapcsolódjanak 

be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a 

természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon 

meghatározóvá.  

- Kommunikációs kultúra: napjainkban értesüléseink túlnyomó részét nem személyesen 

a hozzánk intézett "üzenetekből" merítjük, hanem mesterséges közvetítő rendszerek 

útján. A tömeges, passzív információ fogyasztás az életvitel és a gondolkodás 

torzulásához vezethet. Ennek kiküszöbölésére, illetve ennek érdekében célunk az új 

audiovizuális környezetet értő, szelektíven használó fiatalok nevelése. 

- Testi és lelki egészség: az iskolának minden tevékenységének szolgálnia kell a tanulók 

egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. 

- Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, 

hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való 

tiszteletére is nevel. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a 

tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakítható ki. 

- Tanulás: minden nevelő teendője, hogy a gyermekeket tanítsa meg tanulni. Ennek 

eredményeképpen a tanulók tegyenek szert fokozatos önállóságra. Az eredményes 

tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátítása, gyakoroltatása főleg a 

következőket foglalja magában: egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások 

kiépítése, az értő olvasás fejlesztése, az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési 

módszerek kialakítása,  a gondolkodási kultúra művelése,  az önművelés igényének és 

szokásának kibontakoztatása. 

 

A fentiek alapján a következő általános célokat tűztük ki: 

 

Az iskolai nevelés fő célja, hogy a tantárgyak ismeretanyagán keresztül és az iskolai élet 

szervezésével általános emberi értékeket közvetítsünk a tanulóknak. 

Pedagógiai tevékenységünk központjában az "emberközpontú" nevelés áll. Megvalósítása 

során a legfontosabb feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztése, és az általános emberi 

értékek továbbadása. 

Külön célunk a tolerancia erényének kimunkálása. Elfogadni mások "más"-ságát, tisztelni az 

emberi méltóságot. 

Minden gyermeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy elérje teljesítőképességének 

maximumát, s a modern világ számára oly fontos tulajdonságokkal rendelkezve, egészséges 

és képzett felnőtté válhasson, aki hisz és bízik önmagában, energikus, felelősséget érez 
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embertársai, maga és környezete iránt. 

Fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy a természeti és társadalmi környezetüket 

megismerjék, védjék és formálják. Tudjanak élni jogaikkal és teljesítsék kötelezettségeiket. Ki 

kell alakítani és fejleszteni kell a társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a 

munkavégzéshez, a testi és lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető 

képességeket és készségeket. Gondoskodni kell a különböző képességű, illetve eltérő ütemben 

fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről. Figyelembe kell venni a tanulók egyéni képességeit,  a 

tananyag kiválasztásában, feldolgozásában, a tanórai és a tanórán kívüli munkában 

nélkülözhetetlen módszerként alkalmazni kell a differenciálást. 

 

A magyar nyelv műveltségünk feltétele, kultúránk hordozója. Ebből következően fontos 

feladat a nyelvi- kommunikációs nevelés, az olvasás, írás, a helyes beszéd és a nyelvtani 

ismeretek elsajátítása, folyamatos fejlesztése. 

Minden tantárgy tanításánál nagy gondot kell fordítani a magyar nyelv helyes használatára, a 

tanultak értelmes kifejezésére mind szóban, mind írásban, a szabadosság, a trágár beszéd 

elleni küzdelemre. 

 

Kiemelt feladatként kell kezelni az idegen nyelvi oktatást-képzést. El kell érni, hogy a tanult 

idegen nyelvet a tanulók hétköznapi helyzetekben tudják használni. Szerezzék meg a 

fejlesztéshez szükséges alapismereteket, legyen általános képük az adott nyelvet beszélő 

országról. Előtérbe kell helyezni a nyelvtanulási kedv felkeltését. 

 

Különleges, kiemelt feladatként kezeljük az információs társadalom által megkívánt 

ismeretek, a kommunikációs készség, a gyors problémafelismerő és döntési képesség, a 

konfliktusok kezeléséhez és elviseléséhez szükséges készségek, a kritikai gondolkodás és 

együttműködés képességének fejlesztését. 

Fontos feladatunk az intézményünk külső és belső rendjének, tisztaságának, otthonosságának 

megteremtése és megőrzése. 

Figyelmet kell szentelni a családi életre nevelésre, a nemek közötti társas kapcsolatok 

javítására. A különböző összejövetelek, rendezvények szervezésével el kell sajátíttatni, illetve 

gyakoroltatni kell a kulturált viselkedési szokásokat és azokat a lehetőségek szerint meg kell 

szilárdítani. 

 

A nagyfokú szellemi megterhelés ellensúlyozása, a mozgáshiány pótlása, a testi fejlődés 

érdekében kiemelt szerepet szánunk a testnevelés tantárgynak, az iskolai sportkör 

működtetésének. A mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, testnevelés órákon, 

játékos, egészségfejlesztő testmozgásokkal az 1-4. évfolyamon, az iskolai sportkör 

foglakozásain és tömegsport foglalkozásokon történik. 

 

Nevelő-oktató munkánk során nagyon fontos, hogy a szellemi és testi fejlesztés mellett a 

tanulóknak minél több praktikus ismeret elsajátítására adjunk lehetőséget. 

Ezért az informatikai, háztartási, gazdálkodási, műszaki, mezőgazdasági, közlekedési, 

tűzvédelmi, munkavédelmi alapismeretek közvetítésének, gyakoroltatásának 

megkülönböztetett szerepet szánunk. 

 

 Iskolai ünnepek 

 

A tanév folyamán a következő iskolai ünnepélyeket, megemlékezéseket szervezzük meg: 

– 1848. okt. 6. 

– 1956. október 23-a évfordulójának 

– 1948. március 15-e 
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– karácsony 

– tanévnyitó 

– tanévzáró - ballagás 

– osztálykeretben osztályfőnöki órán az aradi vértanúk emlékezete, 

 Rendezvényeink: 

– Gyermeknap 

– Mikulás 

– Diákönkormányzat szervezésében discók 

– Farsangi karnevál 

 

 Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat 

tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

 

 Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, 

de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök 

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

tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, 

aki nem az iskola dolgozója. 

 

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában 

évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli 

versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, 

illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai 

munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy 

tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel - ha az költségekkel is jár - önkéntes. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

 Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
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A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő - oktató munkát segítő 

eszközök, felszerelések jegyzéke 

 

 Tagintézményünk rendelkezik a 2008. augusztus 31-ig szóló beszerzési ütemtervvel. 

 

Eszközök, felszerelések Megjegyzés 

                                                I. HELYISÉGEK 

Tanterem  

Szaktanterem A technika és számtech. 

terem 1 légtérben lett 

kialakítva 

Tornaterem  

Tornaszoba  

Sportudvar  

Igazgatói iroda  

Nevelőtestületi szoba  

  

Gazdasági vezetői iroda rendelkezésre áll 

Könyvtár  

Orvosi szoba a háziorvosi rendelő az iskola 

mellett található 

 

                                   KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK 

Sportszertár  

Aula  

Porta  

Ebédlő  

Melegítőkonyha az óvodában 

tálaló mosogató az óvodában 

Öltöző (tanulói)  

Öltöző (személyzeti)  

h-m vizes zuhanyzó 

(tanulói-személyzeti) 

 

Személyzeti WC  

Tanulói WC  

Szertár  

 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

1. Tanterem 
tanulói asztalok, székek 

 

Nevelői asztal, szék  

Eszköztároló szekrény  

Tábla  

Ruhatároló (fogas)  

Szeméttároló  
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Sötétítők (függöny)  

a) számítástechnikai 

    terem 

 

    tábla   

    Számítógépasztal  

    Számítógépek és  

    tartozékai 

 

    Nyomtató  

    Programok OM által biztosított licensz 

    Lemeztároló doboz  

    Magnetofon  

    Írásvetítő  

    fali mosogató  

    Poroltó  

    Mentőláda  

    Eszköz- és 

    vegyszerszekrény 

 

    Méregszekrény  

    Eszközszállító  

    tolókocsi 

 

Testnevelés  

    Kislabda  

    Labda  

    Tornaszőnyeg  

    Tornapad  

    Zsámoly  

    Bordásfal  

    Mászókötél  

    Gumikötél  

    Ugrókötél  

    Medicinlabda  

    Stopper  

    Kiegészítő  

    tornakészlet 

 

6. Sportudvar  

    Szabadtéri labda- 

    játék felszerelése 

 

    Magasugró állvány, 

    léc 

 

    távol, magasugró 

    gödör 

Homokkal 

    Futópálya 100 m 

7. Igazgatói iroda  

    Íróasztal  

    Szék  

    Tárgyalóasztal  

    Szék  

    Iratszekrény  
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    Fax  

    Telefon  

8. Nevelőtestületi szoba  

    Fiókos asztal 2 személyes 

    Szék  

    napló és  

    folyóirattartó 

 

    Könyvszekrény  

    Ruhásszekrény  

    (fogasok) 

 

    Mosdókagyló  

    Tükör  

9. Ügyviteli helyiség 

    (isk.titkár)  

 

    Asztal  

    Szék  

    Iratszekrény  

    Lemezszekrény  

    Telefax  

    Írógépasztal+szék  

    Fénymásoló  

    Számítógépasztal  

    és szék 

 

    Számítógép  

    nyomtatóval 

 

    Telefon  

10. Könyvtár  

     Asztal  

     Szék  

     Könyvtárosi asztal,  

     Szék 

 

     Szekrény (tároló) Videokazetták tárolására 

alkalmas 

     Tárolók, polcok 

     Szabadpolcok 

 

     Létra  

     Telefon  

     Fénymásoló  

     Számítógép,  

     nyomtató 

 

     Video televízióval             

     CD vagy lemezjátszó Számítógép kiváltásával 

      Írásvetítő Megoldható 

      

                     III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

 

Eszközök, felszerelések   Megjegyzés 

Taneszközök  
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1. Matematika 5-8. 

    Táblai körző elegendő 

    Táblai vonalzók  " 

    Hasábok, testek " 

    Írásvetítő " 

2. Német nyelv 5-8.  

    Applikációs képek " 

    Hangkazetta " 

4. Földrajz 5-8.  

    Diavetítő  

    Domborzati modell  

    A Föld népessége  

    Föld csapadéktérképe  

    Afrika  

    Ausztrália és Óceánia  

    Észak-Amerika  

    Ázsia  

    Dél-Amerika  

    Európa domborzata  

    Európa országai  

    Föld felszíne  

    Magyarország domborzata  

    Magyarország megyéi  

    Közép-Európa  

    Föld éghajlata  

    Írásvetítő  

    Írásvetítő transzparens  

    Hazánk főbb talajtípusai  

    Földgömb  

    Terepasztal  

    Tellurium  

    Ásvány- és kőzetgyűjtemény  

    Nyugat-Európa  

    Észak-Európa  

    Dél-Európa  

    Európa mezőgazdasága  

    Európa ipara  

    Bács-Kiskun megye  

5. Történelem 5-8.  

    Diavetítő  

    Diaképsorozatok  

    Történelmi falitérképek: 

    Emberiség az őskorban 

 

    A Föld népei XIV-XV.sz  

   Európa Nagy Károly korában  

   Európa IX-XI. sz. között  

   Európa a XVIII. sz. közepén  

   Európa a XII-XIII. sz-ban  
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Európa a XIV-XV. sz-ban    

Európa a XVI. sz. végén  

Európa 1848-49 között  

Mo. a forr. és szab.harc idején  

Európa országai XVIII. sz.  

Mo. a korai feudalizmus idején  

Mo. a XIII. sz. közepétől  

Feud. Mo. a XII. században  

Mo. 1526-1606 között  

Mo. a XVII. sz-ban  

Mo. a XVIII. sz-ban  

Az ókori Görögország  

Honfoglalás és letelepedés  

Mo. a Hunyadiak és Jagellók id.   

Magyar nép vándorl. és a honf.   

A Római Birodalom  

Ókori Kelet  

6. Magyar nyelv 5-8.  

írói arcképsor       

főnév oktatócsomag  

7. Fizika 5-8.  

Állítható Mikola-féle üvegcső  

Amper és Voltmérő  

Arkhimédészi hengerpár  

Áramátalakító (biztonsági trafó)  

Csengőreduktor  

Demonstrációs iskolai hőmérő  

Elektrovaria  

Elektromosságtani tanulók. 

készlet 

 

Elektromotor  

Elektromos csengő  

Elektroszkóp  

Emeltyűs pirométer  

Fényképezőgép 1 db digitális 

Fénytani tanulókísérleti készlet  

Légszivattyú  

Indukciós tekercspár  

Karosmérleg  

Mikrofon  

Körtés barométer  

Homorú és domború tükör  

Hőtani tanulókísérleti készlet  

Kétoldalú emelő  

Mechanikai tanulókísérleti 

készlet 

 

Optikai pad  

Pontfénylámpa  
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Rugós erőmérő  

Transzformátor  

Tanulókísérleti hőmérő  

Tizedesmérleg minta  

8. Biológia 5-8.  

Tanári mikroszkóp  

Tanulói mikroszkóp  

Biológiai csonttani 

készítmények: 

 

    Lóláb  

    Patkánykoponya  

    Sertésláb  

    Galambcsontváz  

    egércsontváz  

    juhkoponya         

    Macskacsontváz  

    Juhláb  

Bio. dobozos készítmények  

Bio. Egységcsomag  

Bio. folyadékos készítmények  

Bio. modellek:  

    emberi nyelv  

    Gégefő  

    Gerincvelő  

    hallás- és egyensúlyozás 

szerve 

 

    koponya modell  

    korróziós tüdő  

    Vesemodell  

    fej keresztmetszete  

a fentiek torzóban  

    növényi modellek  

    álhernyó modell  

Emberi csontváz  

Kézi nagyító  

Fogtípusok  

Kitömött készítmények  

Metszetkészlet  

Mikroadapter  

Mikroszkopizáló lámpa  

Mikroszkóp lámpával  

Mikrotechnikai kislabor csomag  

Növényélettani kislabor csomag  

széthszedhető mellalak  

beágyazott készítmények  

gomba táblázatok  

applikációs készlet élővilágban  

Eu. domborzata és vizei térkép  
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Eu. országai                     

A Föld felszíne                

Mo. domborzata   

Mo. megyéi  

Bio. modellek: emberi fog  

Ásvány- és kőzetgyűjtemény 

készlet 

 

Tanulói földgömb  

Szemmodell  

Fül  

Agyvelő  

pete barázdálódása  

kettős megterm.  

9. Kémia 5-8.  

Periódusos rendszer falikép  

Applikációs készlet  

Kalottamodell  

Pálcikamodell felújításra szorul, hiányos 

üvegáruk, vegyszerek, 

fémeszközök 

hiányos 

 

Alsó tagozat  

 

Applikációs képek anyanyelvhez  

Fali betűtartó osztályonként 1-1 

Írói arcképsor  

Képes betűkártya  

Szótagkártya  

Nyelvtani szókártya-készlet  

Versek hanglemezen (CD)  

Applikációs elemek a 

számrendszerhez 

 

Demonstrációs számolóléc  

Kéttányéros mérleg, súlysorozat osztályonként 1-1 

Négyzetméteres lap  

Szétszedhető méterrúd  

Űrmérték sorozat  

Játékpénz  

Vonalzók, testek  

3. Technika  

Építődoboz  

Komplex szerelőkészlet hiányos 

Olló  

Közlekedési egységcsomag  

Mágnespatkó  

Terepasztal  

Bács-Kiskun megye térkép  

Mo. domborzata (térkép)  

5. Napközi  
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Társasjáték  

Ugrókötél  

Labda  

Bábfigura  

Sakk  

Dominó  
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24. számú melléklet 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

TÁZLÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

2007. 
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ÓRATERVEK 

  
A 2008-2009-es tanévtől 1. és 5. osztálytól felmenő rendszerben kifutó óratervek 

 

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

Tantárgy                 

Magyar ny. és irod.  8 8 8 7,5 4 4 3,5 3,5 

Tánc és dráma         0,5       

Tört. és állampolg.            2 2 2 2 

Hon- és népism.         0,5 0,5     

Idegen nyelv       3 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 3 4 3 3 3 

Informatika       1 0,5 1 1 1 

Környezetismeret 1 1,5 2 2         

Természetismeret          1,5 2     

Egészségtan           0,5     

Fizika             1,5 1,5 

Biológia              1,5 1,5 

Kémia             1,5 1,5 

Földrajz             1,5 1,5 

Ének – zene 1 1,5 1 1 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1 1 1 1 1 1 0,5 

Technika és életvitel 1,5 1 1 1 1 1 1 0,5 

Testnevelés sport 3 3 3 3 2,5 2,5 2 2,5 

Osztályfőnöki         1 1 1 1 

Etika             0,5 0,5 

Mozgókép- és 

médiaismeret 
              0,5 

 Kötelező óraszám 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

Választható tantárgyak             

Magyar nyelv és 

irodalom  
1 1 1 1 1 1,5 1 0,5 

Matematika 1 1 1 1 0,5 1,5 1,5 1 

Informatika         0,5       

Természetismeret         0,5 0,5     

Fizika             0,5 0,5 



 
 

266 

 

Kémia              0,5 0,5 

Biológia             0,5 0,5 

Technika               0,5 

Rajz               0,5 

Osztályfőnöki                 

Összes óraszám: 22 22 22 24,5 25 26 29 29 

Szabadon választható foglakozások             

Sportkör 2 2 2 2 2 2 2 2 

Énekkar         1 1 1 1 

 

 
A 2008-2009. tanévtől 1. és 5. osztálytól felmenő rendszerben bevezetett óraszámok a 

2007-es Kerettanterv szerint 

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

Tantárgy                 

Magyar ny. és irod.  8 8 8 7,5 4 4 3,5 3,5 

Tánc és dráma         0,5 0,5     

Tört. és állampolg.            1,5 1,5 2 2 

Hon- és népism.         0,5 0,5     

Idegen nyelv       3 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 3 4 3 3 3 

Informatika     1 1 0,5 1 1 1 

Környezetismeret 1 1,5 1 2         

Természetismeret          2 1,5     

Egészségtan           0,5     

Fizika             1,5 1,5 

Biológia              1,5 1,5 

Kémia             1,5 1,5 

Földrajz           1 1,5 1,5 

Ének – zene 1 1,5 1 1 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1 1 1 1 1 1 0,5 

Technika és életvitel 1,5 1 1 1 1 1 1 0,5 

Testnevelés sport 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki         1 0,5   1 

 Etika             1   

Mozgókép- és 

médiaismeret 
              1 

 kötelező óraszám 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 
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Magyar nyelv és 

irodalom  
1 1 1 1 1 1 1 1 

Matematika 1 1 1 1 0,5 1,5 1 1 

Történelem         0,5 0,5     

Informatika         0,5       

Földrajz             0,5   

Fizika             0,5   

Kémia                0,5 

Biológia             0,5 0,5 

Technika               0,5 

Rajz               0,5 

Osztályfőnöki           0,5 1   

Összes óraszám 22 22 22 24,5 25 26 29,5 29 

Szabadon választható foglalkozások             

Sportkör 2 2 2 2 2 2 2 2 

Énekkar         1 1 1 1 

 

 

Nem szakrendszerű oktatás 

 
A 2008/09 tanévtől az ötödik osztályban, 2009/10 tanévtől az ötödik, hatodik osztályban 

nem szakrendszerű oktatást vezetünk be, heti 7 órában. Nem szakrendszerű képzésben a 

következő órákon történik a képességfejlesztés: 

a. heti 1 óra magyar 

b. heti 1 óra matematika 

c. heti 1 óra idegen nyelv 

A többi 4 óra a mindenkori tantárgyfelosztás függvénye.  

A 2008/09.  tanévben ötödik osztályban: 

d. heti 1 óra rajz 

e. heti 1 óra természetismeret 

f. heti 1óra technika 

g. heti 1 óra testnevelés 

 

 

Iskolánkban választott tantervek 

 

1. osztály:  

Matematika: Mozaik kiadó: Sokszínű matematika 

Magyar Meixner Júlia: Játékház 

Környezetismeret: Mozaik kiadó: Környezetünk titkai 

Ének: Nemzeti Tk. kiadó 

Rajz: Nemzeti tk. kiadó: Vizuális kultúra 

Technika:  Nemzeti tk .kiadó 
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Testnevelés: Apáczai  

2. osztály 

Matematika: Mozaik kiadó: Sokszínű matematika 

Magyar Meixner Júlia: Játékvár 

Környezetismeret: Mozaik kiadó: Környezetünk titkai 

Ének: Nemzeti Tk. kiadó 

Rajz: Nemzeti tk. kiadó: Vizuális kultúra 

Technika:  Nemzeti tk. kiadó 

Testnevelés: Apáczai  

 

3. osztály 

Matematika: Mozaik kiadó: Sokszínű matematika 

Magyar Apáczai kiadó: Hétszínvirág 

 Apáczai kiadó: Nyelvtan 3. 

Környezetismeret: Apáczai kiadó: A mi világunk 3. 

Ének: Nemzeti Tk. kiadó 

Rajz: Nemzeti tk. kiadó: Vizuális kultúra 

Technika: Nemzeti tk. kiadó 

Testnevelés: Apáczai  

 

4. osztály 

Matematika: Mozaik kiadó: Sokszínű matematika 

Magyar Apáczai kiadó: Hétszínvilág 

 Apáczai kiadó: Nyelvtan 4. 

Környezetismeret: Apáczai kiadó: A mi világunk  

Ének: Nemzeti Tk. kiadó 

Rajz: Nemzeti tk. kiadó: Vizuális kultúra 

Technika:  Nemzeti tk. kiadó 

Angol:  Oxford kiadó: Projekt 1 

Német:  Komm mit 1. Ziel kiadó 

Informatika:  Apáczai kiadó 

Testnevelés: Apáczai  

 

5. osztály 

Matematika: Műszaki kiadó: Hajdú Sándor Matematika 5. 

Magyar irodalom: Tóth Krisztina -Valacka András: Irodalmi ikerkönyvek 

Magyar nyelv Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 

Történelem: Korona tanterv 

Természetismeret: Apáczai kiadó:  

Ének: Apáczai kiadó: Daloskönyv 

Rajz: Nemzeti tk. kiadó: Vizuális kultúra 

Technika: Nemzeti tk. kiadó 

Angol: Oxford kiadó: Projekt 1 

Német: Ziel kiadó Komm mit 2. 

Informatika: Apáczai kiadó 

Testnevelés: Apáczai  

 

6. osztály 

Matematika: Műszaki kiadó: Hajdú Sándor Matematika 6. 

Magyar nyelv Antalné Szabó Ágnes-Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 
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Magyar irodalom: Tóth Krisztina-Valacka András: Irodalmi ikerkönyvek 

Történelem: Korona tanterv 

Természetismeret: Apáczai kiadó:  

Ének: Apáczai kiadó: Daloskönyv 

Rajz: Nemzeti tk. kiadó: Vizuális kultúra 

Technika: Nemzeti tk. kiadó 

Angol: Oxford kiadó: Projekt 2 

Informatika: Apáczai kiadó 

Testnevelés: Apáczai  

 

7. osztály 

Matematika: Műszaki kiadó: Hajdú Sándor Matematika5. 

Magyar nyelv Antalné Szabó Ágnes-Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 

Magyar irodalom: Tóth Krisztina-Valacka András: Irodalmi ikerkönyvek 

Történelem: Korona tanterv 

Biológia: Apáczai kiadó  

Földrajz: Apáczai kiadó 

Ének: Apáczai kiadó: Daloskönyv 

Rajz: Nemzeti tk. kiadó: Vizuális kultúra 

Technika: Nemzeti tk. kiadó 

Angol: Oxford kiadó: Projekt 3 

Német: Ziel kiadó  Kommst du mit 2.  

Informatika: Apáczai kiadó 

Fizika: Mozaik kiadó 

Kémia: Nemzeti tk kiadó 

Testnevelés: Apáczai  

 

8. osztály 

Matematika: Műszaki kiadó: Hajdú Sándor Matematika5. 

Magyar nyelv Antalné Szabó Ágnes -Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 

Magyar irodalom: Tóth Krisztina -Valacka András: Irodalmi ikerkönyvek 

Történelem: Korona tanterv 

Biológia: Apáczai kiadó  

Földrajz: Apáczai kiadó 

Ének: Apáczai kiadó: Daloskönyv 

Rajz: Nemzeti tk kiadó: Vizuális kultúra 

Technika: Nemzeti tk kiadó 

Német: Ziel kiadó Kommst du mit 3.  

Informatika:  Apáczai kiadó 

Fizika:  Mozaik kiadó 

Kémia:  Nemzeti tk. kiadó 

Testnevelés: Apáczai  

 

 

 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán 

kívüli tevékenységek segítik: 
 

a) Hagyományőrző tevékenységek: 
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- Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: tanévnyitó, október 6-a, október 23-a, március 15-e, karácsony, anyák 

napja, gyermeknap, ballagás, tanévzáró. 

- Évente bálat rendeznek a szülők, melynek bevételét az iskola tanulóira, az intézmény 

eszközfejlesztésére fordítják. 

- Célunk, hogy 10 évenként az intézmény tevékenységét, munkáját összefoglaló 

„Nagyévkönyv” kerüljön kiadásra.  

- Intézményújság folyamatos megjelentetése (évente 3-4 alkalommal) 

- Évente megrendezésre kerül iskolánkban a Farsang,  

Ki mit tud? - Vidám műsoros délután 

Tázlár Kupa –Barátságos Sportmérkőzések a környék általános iskoláival 

 
b) Napközi otthon  

A Közoktatási törvény előírásainak megfelelően, a szülők igényét szem előtt tartva 

iskolánkban a tanítási napok délutánján, tanulóink számára napközi otthonos ellátást 

biztosítunk. 2 napközis csoport működik iskolánkban 1. és 2. osztály, valamint 3.-tól 8.-ig 

összevonással. Az 1. csoport 11 
40

-től 16 
10

-ig , a 2. csoport 12 
35

 –től 15 
05

-ig foglalkozunk 

a tanulókkal.  

Napközi otthonos foglalkozásokon a Közoktatási törvény 53. §. (9) bekezdése értelmében, 

ha a napközis foglalkozás összefüggő napi 3 órát meghaladja, biztosítani kell a tanuló 

életkorához és fejlesztéséhez igazodó játékos, egészségfejlesztő testmozgást. Minimum 45 

perc, és lehetőleg szabadban kell biztosítani. Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, ezután 

is biztosítani szeretnénk ezt a lehetőséget tanulóinknak az udvaron labdajátékok, és egyéb 

játék keretében 

 

c) Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai 

testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapos testedzését, valamint a 

tanulók felkészítését a különböző sportágakban (kézilabda, futball, teke, sakk), az iskolai 

és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 

d) Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti 

stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente szervezünk. A legtehetségesebb 

tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A felkészítő 

munkát tanítók, szaktanárok végzik. 

 

e) Tanulmányi kirándulások, túrák 

Az iskola nevelői a tanulmányi munka elősegítése céljából az osztályok számára egy-két 

nap tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel 

önkéntes. A túrák: osztályfőnökök, szülők és tanulók megbeszélése alapján szerveződnek, 

részvétele szintén önkéntes. 

 

f) Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

különböző szabadidős programokat szervez. (Szakkörök, sportkörök, modern tánc, 

néptánc, zene, klubdélutánok, táncos rendezvények, színházlátogatások stb.) A szabadidős 

rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket jelentős részét a 
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szülőknek kell fedezniük, de lehetőség szerint támogatást nyújt az iskola, a 

diákönkormányzat és a szülői szervezet is.  

Nyaranta többféle táborozási lehetőséget biztosítunk a tanulóink számára. A táborozás 

költségeinek nagy részét a szülők állják, de támogatást kapunk a helyi Önkormányzattól és 

az egyházaktól is. 

 

g)  Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 
A tanulók igényei szerint előzetes megbeszélés alapján lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit illetve eszközeit (sportlétesítmények, művelődési ház helyiségei) tanári 

felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják tanulóink. 

 

h) Kapcsolataink 

2003-tól iskolánk testvériskolája a horgosi Október 10. Általános Iskola. Törekszünk a 

testvéri kapcsolatok ápolására: közös sportrendezvények, nyári táborozások keretében 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 

 
Iskolánk befogadó iskola. Integrált képzésben a következő tanulók oktatását vállaljuk: 

- Autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók  

- A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kóros hiperkinetikus vagy 

kóros aktivitászavar, figyelemzavar) 

- Enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

A tanulók fejlesztését a mindenkori közoktatási törvénynek megfelelően végezzük. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatása alól felmentésben részesülnek, 

a nyelvórák helyett habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokon vesznek részt. 

Iskolánk rendelkezik külön fejlesztőteremmel, a teremben a fejlesztéshez szükséges 

feladatlapokkal, könyvekkel, mozgás- és beszédfejlesztési eszközökkel. (lásd. 

eszközjegyzék) 

 

Intézményünk jelenleg nem akadálymenetes, de a 2008. május végéig elkészülő iskolai 

könyvtár biztosítja iskolánk akadálymentességet. 

 

 

Nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések 
 

Matematika 

Matematikai arcképcsarnok 

Szerkesztőeszközök (körző, derékszögű vonalzók, szögmérő) 

Sokszögek tulajdonságait bemutató transzparensek 

Pitagorasz tételét és bizonyítását bemutató transzparens 

Testek (hasábok, gúlák, henger, kúp) 

Testek tulajdonságait bemutató transzparensek 

Mértékegységek modelljei (terület, térfogat, űrmérték) 

Hosszúságmérés, tömegmérés (méterrudak, karos mérleg) 

Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítást bemutató transzparensek 

Logikai készletek 

Színes rudak 

Lyukas tábla (demonstrációs ás tanulói) 
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Helyiérték-táblázat 

Számegyenes 

Golyós számológép 

Műveleteket bemutató transzparensek 

 

Fizika 

 

Fizikusok arcképcsarnoka 

SI mértékegységek 

Mágneses alapjelenségeket bemutató eszközök (rúdmágnes, patkómágnes, iránytű) 

Hőtani demonstrációs készlet, demonstrációs hőmérők 

Hőtani tanulókísérleti készlet 

Mechanikai kísérletekhez szükséges demonstrációs eszközök (kiskocsik, erőmérők, 

térfogatméréshez mérőhengerek, fajsúlysorozat) 

Mechanikai tanulókísérleti eszközök 

Mozgások bemutatására szolgáló lejtő 

Mikola-féle csövek tanulókísérlethez 

Folyadékok és gázok nyomásának vizsgálatához szükséges demonstrációs eszközök 

(Torricelli-féle cső. Segner -kerék) 

Arkhimédészi hengerpár 

Elektromosságtani demonstrációs készlet  

(ELEKTROVARIA, mérőműszerek) 

Elektromosságtani tanulókísérleti készlet 

Akkumulátor- és transzformátor-modell 

Elektromágnes gyakorlati alkalmazásai  

(elektromotor, csengő, mikrofon) 

Optikai pad 

Tükrök, lencsék 

Fénytani tanulókísérleti készlet 

Egyszerűgépek (emelők, hengerkerék, ék, csavar, csigák, csigasorok) 

Belsőégésű motorok modellje (kétütemű, négyütemű), gőzgép 

Elektroszkóp  

 

Biológia, Természetismeret 

 

Tájak, életközösségek bemutatásához faliképek   

Vízi, erdei gyeptársulások szemléltetéséhez faliképek   

Főbb rendszertani csoportok szemléltetéséhez transzparens  

Emberi csontváz 

Az egyes emberi szervek tanulmányozására szolgáló eszköz, makettek  

Emberi életműködések összekapcsolódását bemutató eszköz 

Állati sejt szemléltetésére alkalmas demonstrációs eszköz 

Jellemző állati szervrendszereket és felépítésüket bemutató eszköz 

Preparátumok (mezei nyúl, szarka, fácán, réce) 

Mikroszkópok 

Tájoló  

 

Földrajz 

 

Naprendszer bemutatására alkalmas eszköz 
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Ásvány- és kőzetgyűjtemény 

Földgömb 

Tematikus térképek különböző méret-aránnyal 

A földrészek domborzati és vízrajzi adottságait szemléltető térképek 

Kontinensek társadalmi és gazdasági jellemzőit bemutató transzparensek 

Fontosabb országok természeti és társadalmi jellemzőit bemutató térképek 

Magyarország természeti és társadalmi viszonyai térképeken 

 

Kémia 

 

Periódusos rendszerek 

Anyagok tulajdonságainak vizsgálatára, kémiai reakciók bemutatására alkalmas  

laboratóriumi eszközök (kémcsövek, lombikok, Bunsen-égők, gázfejlesztők) 

Anyagok tulajdonságainak vizsgálatára, kémiai reakciók bemutatására alkalmas  

vegyszerek 

Elektronhéjak kiépülését bemutató falitábla 

Atomok, molekulák szerkezetét, összetételét bemutató modellező készlet 

Pálcikamodellek 

Egyszerű tanulókísérletek elvégzéséhez alkalmas eszközkészlet 

Vízbontó-készülék 

Fóliasorozatok atomok felépítéséhez 

Molekulák keletkezése - fóliasorozat 

Kötések bemutatására alkalmas fóliasorozat 

  

Élő idegen nyelv  

Angol 

 

Tankönyvek 

Munkafüzetek 

Hangkazetták 

Képes fóliák képességek fejlesztéséhez 

Kártyák játékos nyelvtanuláshoz (szókincs,  

egyszerű szövegértés) 

Falitáblák: nyelvtani rendszer áttekintése nyelvtani szerkezetek bemutatása 

Tankönyvi feladatokat kiegészítő hangkazetták, CD 

Szótárak  

 

Német 

 

Tankönyvek 

Munkafüzetek 

Hangkazetták 

Falitáblák: német abc 

Szótárak  

 

Magyar nyelv és irodalom 

Tankönyvek 

Munkafüzetek 

Irodalomtörténeti atlaszok 

Cd-k, videokazetták 
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Kézikönyvek: Helyesírási kéziszótár 

Magyar értelmező szótár 

A magyar helyesírás szabályai 

Magyar életrajzi lexikon 

O. Nagy G.: Magyar szólások és közmondások 

Oktatótáblák:  

Magyar irodalomtörténeti térkép 

Régi magyar nyelvemlékek 

A mondat 

A mondat részei 

Hangok 

Szófajok 

Helyesírási példák 

Oktatócsomagok: A főnév 

Magyar írók arcképei 

 

Dráma 

Bábok 

Paraván 

Audiovizuális eszközök 

 

Történelem 

 

Tankönyvek 

Munkafüzetek 

Atlaszok 

Történelmi olvasókönyvek évfolyamonként 

Segédkönyvek a tananyag kiegészítéséhez 

Fali térképek (őskortól 1945-ig) 

Oktatótáblák (ókor - újkor) 

Videofilmek:   

Diaképek, diafilmek 

Egységcsomagok 5. és 6. osztály részére 

Forráscsomag 7. osztály 

 

Technika 

 

Szerelőkészlet a gépelemek tanításához 

Szerelőkészlet az elektrotechnika tanításához 

Transzparens-sorozat: 5. osztály 

                                       6. osztály 

                                       7. osztály 

                                       8. osztály 

Társasjátékok a közlekedési ismeretek tanításához 

A kiskerti munkák és a növényápolás bemutatására alkalmas eszközök 

Egy főzőlapos melegítőeszköz 

Szerszámkészletek a modellezéshez 

 

Testnevelés 
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Kéziszerek: karika, kézisúlyzó, ugrókötél 

Különböző leérkező ill. tornaszőnyegek, tornazsámoly, tornapad, svédszekrény,  

dobbantó, tornagerenda, gyűrű, mászókötél, mászórúd, bordásfal 

Dobóeszközök, kislabda, súly, medicinlabda 

Különböző labdák: kosárlabda, kézilabda, röplabda, gumilabda, futball labda 

Ütős sportok eszközei: teniszütő labdával és hálóval, tollasütő labdával és hálóval, 

asztalitenisz-ütő asztallal és labdával 

Magasugró léc állvánnyal, leérkezőhely 

Ugródob  

 

Ének- zene 

 

Információhordozó eszközök: magnetofon, lemezjátszó, CD-lejátszó, videomagnó 

Kiegészítő- dallam- és ritmushangszerek:  

dobok, sípok, furulyák, csörgők, szintetizátor, pianínó, Xilofon, metronome,   

A hangértékek bemutatására, a hangok magasságának szemléltetésére alkalmas  

applikációs eszközök 

Hanglemez, Cd és kottaszemelvények 

Olvasógyakorlatok, kórusművek 

Zeneszerző arcképcsarnok  

 

Rajz 

 

Audiovizuális segédeszközök: diavetítő, videomagnó, televízió 

Különböző méretű szemléltető síkidomok és testek 

 Művészettörténeti diasorozat 

 

Informatika 

 

számítógépek  

Számítástechnikai oktatótábla sorozat 

Műanyagtábla  

Jogtiszta szoftverek 

CD-ROM tár (János vitéz, Hangos szótár) 

 

Fejlesztés 

 

 tükör 

 könyvek, munkafüzetek  

 írásvetítő  

 mozgáskoordinációt fejlesztő eszközök  

 Logicco sorozat  

 Memória és képesség fejlesztő játékok  
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25. számú melléklet 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

WATTAY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

2007. 
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K ö z é p i s k o l a     ó r a t e r v 

Érvényes: 2008. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

 

            

Műveltségi terület Tantárgy 

Óraszámok évfolyamonként 

10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

heti  éves 
A 

műveltségi 

terület 

százalékos 

aránya 

heti  éves 
A 

műveltségi 

terület 

százalékos 

aránya 

heti  éves A műveltségi 

terület 

százalékos 

aránya óraszám óraszám óraszám 

K ö t e l e z ő     ó r á k : 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Irodalom 3 111 
14,5% 

4 148 
20,0% 

4 128 
20,0% 

Magyar nyelv 1 37 2 74 2 64 

Élő idegen nyelv Idegen nyelv* 3 111 10,9% 5 185 16,7% 5 160 16,7% 

Matematika Matematika 4 148 14,5% 5,5 203,5 18,3% 5,5 176 18,3% 

Ember és társadalom 

Történelem és társadalmi 

ismeretek 3 111 
10,9% 

4 148 
16,7% 

4 128 
16,7% 

Társadalomismeret és etika             

Bevezetés a filozófiába     1 37 1 32 

Ember a 

természetben 

Fizika 1,5 55,5 

14,5% 

    

0,0% 

    

0,0% Biológia 1,5 55,5         

Kémia 1 37         

Földünk-

környezetünk Földrajz 2 74 
7,3% 

    
0,0% 

    
0,0% 
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Művészetek 
Médiaismeret 0 0 

3,6% 
1 37 

3,3% 
1 32 

3,3% 
Rajz és vizuális kultúra 1 37 0 0   0 

Informatika Informatika* 3 111 10,9% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Életvitel és 

gyakorlati ismeretek Osztályfőnöki óra 1 37 
3,6% 

1 37 
3,3% 

1 32 
3,3% 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 2,5 92,5 9,1% 2,5 92,5 8,3% 2,5 80 8,3% 

Választható Földrajz vagy informatika       4 148 13,3% 4 128 13,3% 

Kötelező órák összesen: 27,5 1018 100% 30 1110 100% 30 960 100% 

S z a b a d o n    v á l a s z t h a t ó    ó r á k : 

Élő idegen nyelv Idegen nyelv* 1,5 55,5               

Informatika Informatika* 1 37               

Szabadon választható órák összesen: 2,5 92,5   0 0   0 0   

M i  n  d  ö  s  s  z  e  s  e  n  : 30 1110   30 1110   30 960   

            A *-gal jelölt tantárgyak csoportbontást igényelnek. 
      

            A tanuló a 11. és a 12 évfolyamon választhat a földrajz vagy az 

informatika tantárgyak közül. 
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K ö z g a z d a s á g i    s z a k k ö z é p i s k o l a     ó r a t e r v e 

Érvényes: 2008. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

              

Műveltségi terület Tantárgy 

Ó r a s z á m o k    é v f o l y a m o n k é n t 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

heti  éves 
A 

műveltségi 

terület 

százalékos 

aránya 

heti  éves 
A 

műveltségi 

terület 

százalékos 

aránya 

heti  éves 
A 

műveltségi 

terület 

százalékos 

aránya 

heti  éves A műveltségi 

terület 

százalékos 

aránya óraszám óraszám óraszám óraszám 

K ö t e l e z ő     ó r á k :   

Magyar nyelv és 

irodalom 

Irodalom 3 111 
14,5% 

3 111 
14,5% 

3 111 
13,3% 

3 96 
13,3% 

Magyar nyelv 1 37 1 37 1 37 1 32 

Élő idegen nyelv Idegen nyelv* 3 111 10,9% 3 111 10,9% 3 111 10,0% 3 96 10,0% 

Matematika Matematika 3 111 10,9% 3 111 10,9% 3,5 129,5 11,7% 3,5 112 11,7% 

Ember és társadalom 

Történelem és társadalmi 

ismeretek 2 74 7,3% 2 74 7,3% 2 74 10,0% 3 96 10,0% 

Társadalomismeret és etika         1 37     

Ember a természetben 

Fizika 1 37 

12,7% 

1 37 

12,7% 

1 37 

3,3% 

1 32 

3,3% Biológia 1 37 1 37         

Kémia 1,5 55,5 1,5 55,5         

Földünk - környezetünk Földrajz 1,5 55,5 5,5% 1,5 55,5 5,5% 1 37 3,3% 1 32 3,3% 

Művészetek 
Ének-zene-tánc 1 37 

3,6% 
1 37 

3,6% 
    

3,3% 
    

3,3% 
Rajz és vizuális kultúra         1 37 1 32 

Informatika Informatika* 1 37 3,6% 1 37 3,6% 2 74 6,7% 2 64 6,7% 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek Osztályfőnöki óra 1 37 
3,6% 

1 37 
3,6% 

1 37 
3,3% 

1 32 
3,3% 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 2,5 92,5 9,1% 2,5 92,5 9,1% 2,5 92,5 8,3% 2,5 80 8,3% 

Szakmacsoportos 

alapozó oktatás 

Szakmai orientáció (elmélet) 1 37 
18,2% 

1 37 
18,2% 

    
26,7% 

    
26,7% Szakmai orientáció 

(gyakorlat)* 4 148 4 148         
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Szakmacsoportos alapozó 

oktatás (elmélet)         4 148 4 128 

Szakmacsoportos alapozó 

oktatás (gyakorlat)*         4 148 4 128 

  Kötelező órák összesen: 27,5 1017,5 100% 27,5 1017,5 100% 30 1110 100% 30 960 100% 

S z a b a d o n    v á l a s z t h a t ó    ó r á k :   

Ember a természetben Biológia 1 37   1 37               

Informatika Informatika* 1 37   1 37               

Matematika Matematika 0,5 18,5   0,5 18,5               

  

Középszintű érettségire 

felkészítő             2 74   2 64   

  

Emelt szintű érettségire 

felkészítő             4 148   4 128   

Szabadon választható órák összesen: 2,5 92,5   2,5 92,5   4 222   4 192   

M i  n  d  ö  s  s  z  e  s  e  n  : 30 1110   30 1110   34 1332   34 1152   

              A *-gal jelölt tantárgyak csoportbontást igényelnek. 

A tanuló a 11-12. évfolyamon maximum 2 középszintű (tantárgyanként heti 1 óra), vagy 2 emelt szintű (tantárgyanként heti 2 óra) érettségi vizsgára 

felkészítő tantárgyat választhat. 
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I n f o r m a t i k a i    s z a k k ö z é p i s k o l a     ó r a t e r v e 

Érvényes: 2008. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

              

Műveltségi terület Tantárgy 

Ó r a s z á m o k    é v f o l y a m o n k é n t 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

heti  éves 
A 

műveltségi 

terület 

százalékos 

aránya 

heti  éves 
A 

műveltségi 

terület 

százalékos 

aránya 

heti  éves 
A 

műveltségi 

terület 

százalékos 

aránya 

heti  éves 
A 

műveltségi 

terület 

százalékos 

aránya 
óraszám óraszám óraszám óraszám 

K ö t e l e z ő     ó r á k :   

Magyar nyelv és 

irodalom 

Irodalom 3 111 
14,5% 

3 111 
14,5% 

3 111 
13,3% 

3 96 
13,3% 

Magyar nyelv 1 37 1 37 1 37 1 32 

Élő idegen nyelv Idegen nyelv* 3 111 10,9% 3 111 10,9% 3 111 10,0% 3 96 10,0% 

Matematika Matematika 3 111 10,9% 3 111 10,9% 3,5 129,5 11,7% 3,5 112 11,7% 

Ember és társadalom 

Történelem és társadalmi 

ismeretek 2 74 7,3% 2 74 7,3% 2 74 10,0% 3 96 10,0% 

Társadalomismeret és etika         1 37     

Ember a természetben 

Fizika 1 37 

12,7% 

1 37 

12,7% 

2 74 

6,7% 

2 64 

6,7% Biológia 1 37 1 37         

Kémia 1,5 55,5 1,5 55,5         

Földünk - környezetünk Földrajz 1,5 55,5 5,5% 1,5 55,5 5,5%             

Művészetek 
Ének-zene-tánc 1 37 

3,6% 
1 37 

3,6% 
    

3,3% 
    

3,3% 
Rajz és vizuális kultúra         1 37 1 32 

Informatika Informatika* 1 37 3,6% 1 37 3,6% 2 74 6,7% 2 64 6,7% 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek Osztályfőnöki óra 1 37 
3,6% 

1 37 
3,6% 

1 37 
3,3% 

1 32 
3,3% 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 2,5 92,5 9,1% 2,5 92,5 9,1% 2,5 92,5 8,3% 2,5 80 8,3% 

Szakmacsoportos 

alapozó oktatás 

Szakmai orientáció (elmélet) 1 37 
18,2% 

1 37 
18,2% 

    
26,7% 

    
26,7% Szakmai orientáció 

(gyakorlat)* 4 148 4 148         
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Szakmacsoportos alapozó 

oktatás (elmélet)         4 148 2 64 

Szakmacsoportos alapozó 

oktatás (gyakorlat)*         4 148 6 192 

  
Kötelező órák 

összesen: 27,5 1017,5 100% 27,5 1017,5 100% 30 1110 100% 30 960 100% 

S z a b a d o n    v á l a s z t h a t ó    ó r á k :   

Ember a természetben Biológia 1 37   1 37               

Informatika Informatika* 1 37   1 37               

Matematika Matematika 0,5 18,5   0,5 18,5               

  

Középszintű érettségire 

felkészítő             2 74   2 64   

  

Emelt szintű érettségire 

felkészítő             4 148   4 128   

Szabadon választható órák összesen: 2,5 92,5   2,5 92,5   4 148   4 128   

M i  n  d  ö  s  s  z  e  s  e  n  : 30 1110   30 1110   34 1258   34 1088   

              A *-gal jelölt tantárgyak csoportbontást igényelnek. 

A tanuló a 11-12. évfolyamon maximum 2 középszintű (tantárgyanként heti 1 óra), vagy 2 emelt szintű (tantárgyanként heti 2 óra) érettségi 

vizsgára felkészítő tantárgyat választhat. 
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Asztalos szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2005. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 3/13. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 32 104 

Testnevelés és sport 1 36 1 36 1 32 104 

Társadalomismeret és etika 0 0 0 0 1 32 32 

Gazdasági ismeretek 0 0 1 36 0 0 36 

Vállalkozási ismeretek 0 0 0 0 1 32 32 

Munka- és környezetvédelem 1 36 0 0 0 0 36 

Informatika 1 36 1 36 0 0 72 

Faipari szakmai és gépismeret 3 108 3 108 0 0 216 

Asztalos szakmai és gépismeret 0 0 0 0 3 96 96 

Faipari szakrajz 2 72 2 72 0 0 144 

Asztalos szerkezettan-szakrajz 0 0 0 0 2 64 64 

Faipari anyagismeret 2 72 2 72 0 0 144 

Asztalos anyagismeret 0 0 0 0 3 96 96 

Elméleti tantárgyak összesen: 11 396 11 396 12 384 1176 

Gyakorlati tantárgyak: 

Faipari szakmai alapgyakorlat 24 864 24 864 0 0 1728 

Asztalos szakmai gyakorlat 0 0 0 0 23 736 736 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140   140   0 280 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 24 1004 24 1004 23 736 2744 

Összesen: 35 1400 35 1400 35 1120 3920 

        Elmélet aránya 30,0% 

      Gyakorlat aránya 70,0% 

      

        

        Kötelező óra 3920 
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Autóelektronikai műszerész szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2002. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 37 1 35 72 

Testnevelés és sport 2 74 2 70 144 

Gazdasági ismeretek 1 37 0 0 37 

Vállalkozási ismeretek 0 0 2 70 70 

Munkavédelem 1 37 0 0 37 

Környezetvédelem 0 0 1 35 35 

Műszaki ábrázolás 2 74 0 0 74 

Műszaki dokumentáció 0 0 2 70 70 

Anyagismeret 1 37 2 70 107 

Műszaki fizika 5 185 0 0 185 

Elektronika 3 111 0 0 111 

Gépjármű szerkezettan 2 74 3 105 179 

Gépjármű-villamosságtan 1 37 4 140 177 

Autóelektronika 2 74 2 70 144 

Technológia 0 0 2 70 70 

Elméleti tantárgyak összesen: 21 777 21 735 1512 

Gyakorlati tantárgyak: 

Alapgyakorlatok* 4 148 0 0 148 

Gépész kiegészítő modul* 4 148 0 0 148 

Mechanikai mérések* 2 74 0 0 74 

Villamos mérések* 2 74 0 0 74 

Szerelési gyakorlat* 4 148 4 140 288 

Gépjárművizsgálat-diagnosztika* 0 0 6 210 210 

Elektronikai és gépjárműelektronikai mérések* 0 0 4 140 140 

Számítástechnika gyakorlat* 0 0 2 70 70 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140     140 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 16 732 16 560 1292 

Összesen: 37 1509 37 1295 2804 

      Elmélet aránya 53,9% 

    Gyakorlat aránya 46,1% 

    

      A *-gal jelölt tantárgyak feldolgozása csoportbontást igényel. 
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Autószerelő szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2002. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 37 1 35 72 

Testnevelés és sport 2 74 2 70 144 

Gazdasági ismeretek 1 37 0 0 37 

Vállalkozási ismeretek 0 0 2 70 70 

Munkavédelem 1 37 0 0 37 

Környezetvédelem 0 0 1 35 35 

Műszaki ábrázolás 2 74 0 0 74 

Szakrajz 0 0 2 70 70 

Anyagismeret 1 37 2 70 107 

Gépészeti ismeretek 4 148 0 0 148 

Mechanika 3 111 0 0 111 

Elektrotechnika 3 111 0 0 111 

Autószerkezettan 2 74 6 210 284 

Autóvillamosságtan 1 37 3 105 142 

Technológia 0 0 2 70 70 

Elméleti tantárgyak összesen: 21 777 21 735 1512 

Gyakorlati tantárgyak: 

Szakmai alapgyakorlatok* 4 148 0 0 148 

Szakmai gyakorlat* 8 296 0 0 296 

Autószerelési gyakorlat* 0 0 12 420 420 

Műszaki mérési gyakorlat* 2 74 0 0 74 

Autóműszaki dokumentációs gyakorlat* 2 74 0 0 74 

Autófenntartási gyakorlat* 0 0 2 70 70 

Gépjármű diagnosztikai gyakorlat* 0 0 2 70 70 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140     140 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 16 732 16 560 1292 

Összesen: 37 1509 37 1295 2804 

      Elmélet aránya 53,9% 

    Gyakorlat aránya 46,1% 

    

      A *-gal jelölt tantárgyak feldolgozása csoportbontást igényel. 
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Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2006. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 36 1 32 68 

Testnevelés és sport 1 36 1 32 68 

Társadalomismeret és etika 1 36 0 0 36 

Munka- és környezetvédelem 1 36 0 0 36 

Kommunikáció 1 36 0 0 36 

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 3,5 126 4 128 254 

Élelmiszer- és vegyiáru-áruismeret 3,5 126 4 128 254 

Hús- és hentesárú szakáruismeret 0 0 1 32 32 

Szakmai idegen nyelv 3,5 126 3,5 112 238 

Alkalmazott számítástechnika 0 0 1 32 32 

Elméleti tantárgyak összesen: 15,5 558 15,5 464 1022 

Gyakorlati tantárgyak: 

Kereskedelmi gyakorlat 20 720 20 640 1360 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140     140 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 20 860 20 640 1500 

Összesen: 35,5 1418 35,5 1104 2522 

      Elmélet aránya 40,5% 

    Gyakorlat aránya 59,5% 

    

      

      Kötelező óra 2520 
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Épületburkoló szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2005. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 3/13. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 32 104 

Testnevelés és sport 1 36 1 36 1 32 104 

Társadalomismeret és etika 0 0 0 0 1 32 32 

Gazdasági ismeretek 0 0 1 36 0 0 36 

Vállalkozási ismeretek 0 0 0 0 1 32 32 

Munka- és környezetvédelem 1 36 0 0 0 0 36 

Informatika 1 36 1 36 0 0 72 

Épületburkoló szakmai számítások 1 36 1 36 1 32 104 

Műszaki és építészeti alapismeretek 1 36 0 0 0 0 36 

Építészeti műszaki rajz 2 72 0 0 0 0 72 

Épületburkoló szakmai ismeretek 2 72 2 72 2 64 208 

Épületburkoló anyagismeret 2 72 2 72 2 64 208 

Épületburkoló szakrajz 0 0 2 72 2 64 136 

Elméleti tantárgyak összesen: 12 432 11 396 11 352 1180 

Gyakorlati tantárgyak: 

Épületburkoló szakmai alapgyakorlat 24 864 0 0 0 0 864 

Épületburkoló szakmai gyakorlat 0 0 24 864 23 736 1600 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140   140   0 280 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 24 1004 24 1004 23 736 2744 

Összesen: 36 1436 35 1400 34 1088 3924 

        Elmélet aránya 30,1% 

      Gyakorlat aránya 69,9% 

      

        

        Kötelező óra 3920 
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Európai üzleti asszisztens szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2005. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/13. évfolyam 

heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 35 

Testnevelés és sport 2 70 

Statisztika 1,5 52,5 

Közgazdaságtan 3 105 

Gazdasági jog 1,5 52,5 

Marketing 1 35 

Számvitel I. 1,5 52,5 

Pénzügy I. 2 70 

Kereskedelmi gazdaságtan 0,5 17,5 

Üzleti idegen nyelv 2 70 

Elméleti tantárgyak összesen: 16 560 

Gyakorlati tantárgyak: 

Gépírás 2 70 

Számvitel I. gyakorlat 0,5 17,5 

Számvitel és költségszámítás 2 70 

Pénzügy I. gyakorlat 0,5 17,5 

Számítástechnikai alkalmazás 4 140 

Kereskedelmi gazdaságtan gyakorlat 2,5 87,5 

Munkaerő-gazdálkodás és társadalombiztosítás 2 70 

Titkári ismeretek 3,5 122,5 

Tanirodai gyakorlat 2 70 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 19 665 

Összesen: 35 1225 

   Elmélet aránya 45,7% 

 Gyakorlat aránya 54,3% 

 

   

   Kötelező óra 1225 
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Fémforgácsoló szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2005. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Közismereti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 36 1 32 68 

Testnevelés és sport 1 36 1 32 68 

Társadalomismeret és etika 1 36 0 0 36 

Gazdasági ismeretek 1 36 0 0 36 

Vállalkozási ismeretek 0 0 2 64 64 

Munka- és környezetvédelem 1 36 0 0 36 

Szakszámítás 1 36 2 64 100 

Közismereti tantárgyak összesen: 6 216 6 192 408 

Szakmai elméleti tantárgyak: 

Műszaki ábrázolás 2 72 0 0 72 

Anyagismeret 1 36 1 32 68 

Szakmai alapismeretek 2 72 0 0 72 

Szakmai ismeret 2 72 4 128 200 

CNC-ismeretek 1 36 3 96 132 

Szakrajz 0 0 2 64 64 

Szakmai elméleti tantárgyak összesen: 8 288 10 320 608 

Elméleti tantárgyak összesen: 14 504 16 512 1016 

Gyakorlati tantárgyak: 

Műszaki mérések 2 72 0 0 72 

Szakmai alapgyakorlatok 3 108 0 0 108 

Szakmai gyakorlat 10 360 16,5 528 888 

CNC-gyakorlat 3 108 6 192 300 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140     140 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 18 788 22,5 720 1508 

Összesen: 32 1292 38,5 1232 2524 

      Elmélet aránya 40,3% 

    Gyakorlat aránya 59,7% 

    

      

      Kötelező óra 2520 
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Fodrász szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2005. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 3/13. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 32 104 

Testnevelés és sport 1 36 1 36 1 32 104 

Társadalomismeret és etika 0 0 0 0 1 32 32 

Gazdasági ismeretek 0 0 1 36 0 0 36 

Vállalkozási ismeretek 0 0 0 0 1 32 32 

Munka- és környezetvédelem 1 36 0 0 0 0 36 

Informatika 1 36 1 36 0 0 72 

Fodrász szakismeret 3 108 3 108 3 96 312 

Fodrász anyagismeret 3 108 3 108 3 96 312 

Hajviselet történet 0 0 1 36 0 0 36 

Fodrász szabadkézi rajz 2 72 1 36 0 0 108 

Elméleti tantárgyak összesen: 12 432 12 432 10 320 1184 

Gyakorlati tantárgyak: 

Szituációs gyakorlatok 2 72 2 72 2 64 208 

Fodrász szakmai gyakorlat 22 792 22 792 21 672 2256 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140   140   0 280 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 24 1004 24 1004 23 736 2744 

Összesen: 36 1436 36 1436 33 1056 3928 

        Elmélet aránya 30,1% 

      Gyakorlat aránya 69,9% 

      

        

        Kötelező óra 3920 
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Háztartás-elektronikai műszerész szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2002. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 37 1 35 72 

Testnevelés és sport 2 74 2 70 144 

Gazdasági ismeretek 1 37 0 0 37 

Vállalkozási ismeretek 0 0 2 70 70 

Munkavédelem 1 37 0 0 37 

Környezetvédelem 0 0 1 35 35 

Anyagismeret 1 37 2 70 107 

Műszaki rajz 1 37 0 0 37 

Elektrotechnika 4 148 0 0 148 

Elektronika 8 296 0 0 296 

Technológia 0 0 6 210 210 

Villamos gépek 0 0 3 105 105 

Háztartási gépek 2 74 4 140 214 

Elméleti tantárgyak összesen: 21 777 21 735 1512 

Gyakorlati tantárgyak: 

Alapgyakorlatok* 6 222 0 0 222 

Elektrotechnikai alapgyakorlatok* 6 222 0 0 222 

Szervizgyakorlatok* 2 74 10 350 424 

Mikroelektronikai mérések* 0 0 4 140 140 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140     140 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 14 658 14 490 1148 

Összesen: 35 1435 35 1225 2660 

      Elmélet aránya 56,8% 

    Gyakorlat aránya 43,2% 
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Hegesztő szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2003. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Közismereti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 37 1 35 72 

Testnevelés és sport 1 37 1 35 72 

Társadalomismeret és etika 1 37 0 0 37 

Gazdasági ismeretek 1 37 0 0 37 

Vállalkozási ismeretek 0 0 2 70 70 

Munka- és környezetvédelem 1 37 0 0 37 

Szakszámítás 1 37 2 70 107 

Közismereti tantárgyak összesen: 6 222 6 210 432 

Szakmai elméleti tantárgyak: 

Műszaki ábrázolás 2 74 2 70 144 

Anyag- és gyártásismeret 1 37 2 70 107 

Mechanika 0 0 1 35 35 

Automatika, irányítástechnika 1 37 0 0 37 

Hegesztő szakismeret 4 148 4 140 288 

Szakmai elméleti tantárgyak összesen: 8 296 9 315 611 

Elméleti tantárgyak összesen: 14 518 15 525 1043 

Gyakorlati tantárgyak: 

Fémipari alapgyakorlatok* 

(14 héten heti 19 óra) 19 266 0 0 266 

Hegesztő szakmai gyakorlat* 

(23 héten heti 19 óra) 19 437 20 700 1137 

Alapmérések (elméletigényes gyakorlat)* 2 74 0 0 74 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140     140 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 40 917 20 700 1617 

Összesen: 54 1435 35 1225 2660 

      Elmélet aránya 39,2% 

    Gyakorlat aránya 60,8% 

    

      A *-gal jelölt tantárgyak feldolgozása csoportbontást igényel. 
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Fényező-mázoló szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2003. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Közismereti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 37 1 35 72 

Testnevelés és sport 1 37 1 35 72 

Társadalomismeret és etika 1 37 0 0 37 

Gazdasági ismeretek 1 37 0 0 37 

Vállalkozási ismeretek 0 0 2 70 70 

Munka- és környezetvédelem 1 37 0 0 37 

Szakszámítás 1 37 2 70 107 

Közismereti tantárgyak összesen: 6 222 6 210 432 

Szakmai elméleti tantárgyak: 

Műszaki ábrázolás 2 74 0 0 74 

Szakrajz 0 0 1 35 35 

Anyag- és gyártásismeret 2 74 2 70 144 

Szakmai ismeretek 5 185 5 175 360 

Szakmai elméleti tantárgyak összesen: 9 333 8 280 613 

Elméleti tantárgyak összesen: 15 555 14 490 1045 

Gyakorlati tantárgyak: 

Szakmai gyakorlat* 21 777 20 700 1477 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140     140 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 21 917 20 700 1617 

Összesen: 36 1472 34 1190 2662 

      Elmélet aránya 39,3% 

    Gyakorlat aránya 60,7% 

    

      A *-gal jelölt tantárgyak feldolgozása csoportbontást igényel. 
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Karosszérialakatos szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2003. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Közismereti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 37 1 35 72 

Testnevelés és sport 1 37 1 35 72 

Társadalomismeret és etika 1 37 0 0 37 

Gazdasági ismeretek 1 37 0 0 37 

Vállalkozási ismeretek 0 0 2 70 70 

Munka- és környezetvédelem 1 37 0 0 37 

Szakszámítás 1 37 2 70 107 

Közismereti tantárgyak összesen: 6 222 6 210 432 

Szakmai elméleti tantárgyak: 

Műszaki ábrázolás 2 74 0 0 74 

Szakrajz 0 0 1 35 35 

Alkalmazott műszaki fizika 2 74 0 0 74 

Anyag- és gyártásismeret 2 74 2 70 144 

Szakmai ismeretek 3 111 5 175 286 

Szakmai elméleti tantárgyak összesen: 9 333 8 280 613 

Elméleti tantárgyak összesen: 15 555 14 490 1045 

Gyakorlati tantárgyak: 

Szakmai gyakorlat* 21 777 20 700 1477 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140     140 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 21 917 20 700 1617 

Összesen: 36 1472 34 1190 2662 

      Elmélet aránya 39,3% 

    Gyakorlat aránya 60,7% 

    

      A *-gal jelölt tantárgyak feldolgozása csoportbontást igényel. 
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Kőműves szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2005. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 3/13. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 32 104 

Testnevelés és sport 1 36 1 36 1 32 104 

Társadalomismeret és etika 0 0 0 0 1 32 32 

Gazdasági ismeretek 0 0 1 36 0 0 36 

Vállalkozási ismeretek 0 0 0 0 1 32 32 

Munka- és környezetvédelem 1 36 0 0 0 0 36 

Informatika 1 36 1 36 0 0 72 

Műszaki és építészeti alapismeretek 1 36 0 0 0 0 36 

Kőműves szakmai ismeretek 2 72 2 72 2 64 208 

Kőműves anyag- és gyártásismeret 2 72 2 72 2 64 208 

Építészeti műszaki rajz 2 72 0 0 0 0 72 

Kőműves szakrajz 0 0 2 72 2 64 136 

Kőműves szakmai számítások 1 36 1 36 1 32 104 

Elméleti tantárgyak összesen: 12 432 11 396 11 352 1180 

Gyakorlati tantárgyak: 

Kőműves szakmai gyakorlatok 24 864 24 864 23 736 2464 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140   140   0 280 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 24 1004 24 1004 23 736 2744 

Összesen: 36 1436 35 1400 34 1088 3924 

        Elmélet aránya 30,1% 

      Gyakorlat aránya 69,9% 
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Szobafestő-mázoló és tapétázó szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2005. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 3/13. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 32 104 

Testnevelés és sport 1 36 1 36 1 32 104 

Társadalomismeret és etika 0 0 0 0 1 32 32 

Gazdasági ismeretek 0 0 1 36 0 0 36 

Vállalkozási ismeretek 0 0 0 0 1 32 32 

Munka- és környezetvédelem 1 36 0 0 0 0 36 

Informatika 1 36 1 36 0 0 72 

Szakmai számítások 1 36 1 36 1 32 104 

Műszaki és építészeti alapismeretek 1 36 0 0 0 0 36 

Építészeti műszaki rajz 2 72 0 0 0 0 72 

Szobafestő-mázoló és tapétázó szakmai 

ismeretek 
2 72 2 72 2 64 208 

Szobafestő-mázoló és tapétázó anyagismeret 2 72 2 72 2 64 208 

Szobafestő-mázoló és tapétázó szakrajz 0 0 2 72 2 64 136 

Elméleti tantárgyak összesen: 12 432 11 396 11 352 1180 

Gyakorlati tantárgyak: 

Szobafestő-mázoló és tapétázó alapgyakorlat 24 864 0 0 0 0 864 

Szobafestő-mázoló és tapétázó szakmai 

gyakorlat 
0 0 24 864 23 736 1600 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140   140   0 280 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 24 1004 24 1004 23 736 2744 

Összesen: 36 1436 35 1400 34 1088 3924 

        Elmélet aránya 30,1% 

      Gyakorlat aránya 69,9% 

      

        

        Kötelező óra 3920 
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Szerkezetlakatos szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2005. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Közismereti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 37 1 35 72 

Testnevelés és sport 1 37 1 35 72 

Társadalomismeret és etika 1 37 0 0 37 

Gazdasági ismeretek 1 37 0 0 37 

Vállalkozási ismeretek 0 0 2 70 70 

Munka- és környezetvédelem 1 37 0 0 37 

Szakszámítás 1 37 2 70 107 

Közismereti tantárgyak összesen: 6 222 6 210 432 

Szakmai elméleti tantárgyak: 

Műszaki ábrázolás 2 74 0 0 74 

Szakrajz 0 0 2 70 70 

Anyagismeret 1 37 1 35 72 

Szakmai alapismeretek 2 74 0 0 74 

Szakmai ismeret 0 0 4 140 140 

Műszaki alapismeretek 2 74 0 0 74 

Irányítástechnikai alapismeretek 1 37 0 0 37 

Minőségbiztosítás 0 0 1 35 35 

Szakmai elméleti tantárgyak összesen: 8 296 8 280 576 

Elméleti tantárgyak összesen: 14 518 14 490 1008 

Gyakorlati tantárgyak: 

Szakmai alapgyakorlatok 18 666 0 0 666 

Szakmai gyakorlat 0 0 18 630 630 

Műszaki mérések 2 74 0 0 74 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140     140 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 20 880 18 630 1510 

Összesen: 34 1398 32 1120 2518 

      Elmélet aránya 40,0% 

    Gyakorlat aránya 60,0% 

    

      

      Kötelező óra 2520 
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Számítástechnikai szoftver üzemeltető szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2002. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/13. évfolyam 

heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 36 

Testnevelés  2 72 

Számítástechnikai alapismeretek "A" 5 180 

Számítástechnikai alapismeretek "B" 5 180 

Adatbázis-kezelő rendszerek "A" modul 4 144 

Angol 4 144 

Elméleti tantárgyak összesen: 21 756 

Gyakorlati tantárgyak: 

Élet és pályatervezés 2 72 

Szövegszerkesztés 4 144 

Táblázetkezelés 4 144 

Prezentáció és grafika 4 144 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 14 504 

Összesen: 35 1260 

   Elmélet aránya 60,0% 

 Gyakorlat aránya 40,0% 

 

   

   Kötelező óra 1255 
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Európai üzleti asszisztens szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2005. szeptember 1-jétől 

 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/13. évfolyam 

heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 35 

Testnevelés és sport 2 70 

Statisztika 1,5 52,5 

Közgazdaságtan 3 105 

Gazdasági jog 1,5 52,5 

Marketing 1 35 

Számvitel I. 1,5 52,5 

Pénzügy I. 2 70 

Kereskedelmi gazdaságtan 0,5 17,5 

Üzleti idegen nyelv 2 70 

Elméleti tantárgyak összesen: 16 560 

Gyakorlati tantárgyak: 

Gépírás 2 70 

Számvitel I. gyakorlat 0,5 17,5 

Számvitel és költségszámítás 2 70 

Pénzügy I. gyakorlat 0,5 17,5 

Számítástechnikai alkalmazás 4 140 

Kereskedelmi gazdaságtan gyakorlat 2,5 87,5 

Munkaerő-gazdálkodás és társadalombiztosítás 2 70 

Titkári ismeretek 3,5 122,5 

Tanirodai gyakorlat 2 70 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 19 665 

Összesen: 35 1225 

   Elmélet aránya 40,6% 

 Gyakorlat aránya 59,4% 

 

   

   Kötelező óra 1225 
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Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2006. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 36 1 32 68 

Testnevelés és sport 1 36 1 32 68 

Társadalomismeret és etika 1 36 0 0 36 

Munka- és környezetvédelem 1 36 0 0 36 

Kommunikáció 1 36 0 0 36 

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 3,5 126 4 128 254 

Élelmiszer- és vegyiáru-áruismeret 3,5 126 4 128 254 

Hús- és hentesárú szakáruismeret 0 0 1 32 32 

Szakmai idegen nyelv 3,5 126 3,5 112 238 

Alkalmazott számítástechnika 0 0 1 32 32 

Elméleti tantárgyak összesen: 15,5 558 15,5 464 1022 

Gyakorlati tantárgyak: 

Kereskedelmi gyakorlat 20 720 20 640 1360 

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat   140     140 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 20 860 20 640 1500 

Összesen: 35,5 1418 35,5 1104 2522 

      Elmélet aránya 40,5% 

    Gyakorlat aránya 59,5% 

    

      

      Kötelező óra 2520 
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Szakiskolai óraterv (9-10. évfolyam) 

       Érvényes: 2007. szeptember 1-től 

       

Tantárgy 

Óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 

heti éves heti éves 

Irodalom 2 74 2 74 

Magyar nyelv 1 37 1 37 

Történelem és társadalmi ismeretek 2 74 2 74 

Idegen nyelv* 3 111 3 111 

Matematika 3 111 3 111 

Informatika* 2 74 2 74 

Természetismeret 3 111 3 111 

  ebből Fizika 2 74     

    Kémia     1 37 

    Biológia, egészségtan     2 74 

    Földünk és környezetünk 1 37     

Testnevelés és sport 3 111 3 111 

Osztályfőnöki 1 37 1 37 

Pályaorientáció 2 74     

Gyakorlati oktatás 6 222     

Szakmai alapozó oktatás     8 296 

  ebből elmélet     4 148 

    gyakorlat     4 148 

Összesen: 28 1036 28 1036 

       A *-gal jelölt tantárgyak csoportbontást igényelnek. 
 

 

 

Szakiskolai óraterv a reintegráció képzéshez (9. évfolyam) 

   Érvényes: 2007. szeptember 1-től 

   

Tantárgy 

Óraszámok 

9. évfolyam 

heti éves 

Osztályfőnöki 1 37 

Matematika 3 111 

Idegen nyelv 3 111 

Testnevelés és sport 3 111 

Projektoktatás (a gépészet és/vagy faipar szakmacsoportra 

meghatározott bemeneti kompetenciák) 
18 666 

Összesen: 28 1036 
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Szakiskolai óraterv a kerettanterv szerint (9-10. évfolyam) - Gépészet szakmacsoport 

Érvényes: 2003. szeptember 1-től 

     

     

Tantárgy 

Óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 

heti éves heti éves 

Irodalom 2 74 2 74 

Magyar nyelv  1 37 1 37 

Történelem és társadalomismeret 2 74 2 74 

Idegen nyelv* 3 111 3 111 

Matematika 3 111 3 111 

Informatika* 1 37 1 37 

Fizika 2 74 1 37 

Biológia, egészségtan 2 74 1 37 

Kémia 1 37 1 37 

Földünk és környezetünk 1 37 1 37 

Ének-zene 0,5 18,5 0,5 18,5 

Rajz és vizuális kultúra 0,5 18,5 0,5 18,5 

Testnevelés és sport 2 74 2 74 

Gépészeti szakmai alapozó ismeretek 3 111 3 111 

Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok * 3 111 5 185 

Osztályfőnöki 1 37 1 37 

Összesen: 28 1036 28 1036 

     A *-gal jelölt tantárgyak csoportbontást igényelnek. 

     

 

Szakiskolai óraterv (9-10. évfolyam) - Gépészet szakmacsoport 

Érvényes: 2005. szeptember 1-től 

 

Tantárgy 

Óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 

heti éves heti éves 

Irodalom 2 74 2 74 

Magyar nyelv  1 37 1 37 

Történelem és társadalomismeret 2 74 2 74 

Idegen nyelv* 3 111 3 111 

Matematika 3 111 3 111 

Informatika* 1 37 1 37 

Fizika 2 74 1 37 

Biológia, egészségtan 2 74 1 37 

Kémia 1 37 1 37 

Földünk és környezetünk 1 37 1 37 

Testnevelés és sport 3 111 3 111 

Gépészeti szakmai alapozó ismeretek 3 111 3 111 

Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok * 3 111 5 185 

Osztályfőnöki 1 37 1 37 

Összesen: 28 1036 28 1036 

     

     A *-gal jelölt tantárgyak csoportbontást igényelnek. 
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GÉPÍRÓ ÉS SZÖVEGSZERKESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS ÓRATERVE 

 

Érvényes: 2004. szeptember 1-jétől 

 

 

 

Tantárgy Évfolyam/óraszám 

Ssz. Megnevezés 1/11. 2/12. Összesen 

 Osztályfőnöki óra  37 35 72 

 Testnevelés 74 70 144 

1. Társadalomismeret és etika 37 - 37 

2. Vállalkozási alapismeretek - 70 70 

3. Munka- és környezetvédelem 37 - 37 

4. Informatika 
* 

37 35 72 

Közismeret összesen 222 210 432 

5. Magyar helyesírás 74 70 144 

6. Levelezési ismeretek
** 

74 70 144 

7. Gépírás 
*; **

 222 210 432 

8. Számítógép-kezelés, szövegszerkesztés 
*; **

 

222 210 432 

9. Ügyviteli, igazgatási és 

ügyviteltechnikai ismeretek 
*
 

74 105 179 

10. Szakmai kommunikációs ismeretek 
*
 74 35 109 

Kötelező elmélet összesen 962 910 1872 

11. Szakmai gyakorlat tanirodában 148 140 288 

Kötelező gyakorlat összesen 148 140 288 

Kötelező összesen 1110 1050 2160 

 Szabadon választható kötelező 

szakmai tantárgyak 

185 175 360 

 a) Az iskola helyi elméleti tantárgyi 

programja (Magyar helyesírás) 

74 70 144 

 b) Az iskola helyi gyakorlati tantárgyi 

programja (Szakmai gyakorlat 

tanirodában) 

111 105 216 

Összesen 1295 1225 2520 
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Gépi forgácsoló szakképesítés 

kompetenciaalapú, modulrendszerű óraterve 

Érvényes: 2007. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak/Tananyagelemek 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 3/13. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Közismereti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 32 104 

Testnevelés és sport 2 72 2 72 2 64 208 

Szakmai elméleti tantárgyak: 

Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, 

környezetvédelem elméleti ismeretei 3,5 126         126 

Anyagismeret 4 144         144 

Geometriai mérések elmélete 1 36         36 

Műszaki dokumentációk 4 144         144 

Anyagjelölések értelmezése 0,5 18         18 

Munkabiztonság, minőségvédelem 0,5 18         18 

Sík és hosszesztergálási ismeretek I. 1 36 1,5 54     90 

Sík és hosszesztergálási ismeretek II.         2,25 72 72 

Alak és menetesztergálási ismeretek I.     1 36     36 

Alak és menet esztergálási ismeretek II.         0,875 28 28 

CNC-programszerkesztés I.     2 72     72 

CNC-programszerkesztés II.         2,5 80 80 

Marási ismeretek I.     1,75 63     63 

Marási ismeretek II.         1 32 32 

Köszörülési ismeretek I.     1,25 45     45 

Köszörülési ismeretek II.         0,875 28 28 

Szakmai elméleti tantárgyak összesen: 14,5 522 7,5 270 7,5 240 1032 

Elméleti tantárgyak összesen: 17,5 630 10,5 378 10,5 336 1344 

Elméletigényes gyakorlati tantárgyak: 

Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, 

környezetvédelem 2 72         72 

Anyagvizsgálati gyakorlatok 1 36         36 

Geometriai mérési gyakorlatok 3 108         108 

Fúrás I.     1,5 54     54 

Fúrás II.         1,125 36 36 

Darabolás I.     1,5 54     54 

Darabolás II.         1,125 36 36 

Gyalulás, vésés         1,96875 63 63 

Gyakorlati tantárgyak: 

Kézi forgácsoló gyakorlatok 5 180         180 

Gépi forgácsoló gyakorlatok 6,5 234         234 

Sík és hosszesztergálási gyakorlatok I.     3 108     108 

Sík és hosszesztergálási gyakorlatok II.         3,9375 126 126 

Alak és menetesztergálási gyakorlatok I.     5,5 198     198 
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Alak és menet esztergálási gyakorlatok 

II.         2,84375 91 91 

CNC gépkezelés I.     2,5 90     90 

CNC gépkezelés II.         2 64 64 

CNC gépkezelés III.     4 144     144 

CNC gépkezelés IV.         4 128 128 

Marási gyakorlatok I.     4 144     144 

Marási gyakorlatok II.         4 128 128 

Köszörülési gyakorlat I.     1,5 54     54 

Köszörülési gyakorlat II.         3,5 112 112 

Szerszámélezés     1 36     36 

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat   90   90     180 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 17,5 720 24,5 972 24,5 784 2476 

Összesen: 35 1350 35 1350 35 1120 3820 

        Szakmai elmélet aránya 29,4% 

      Szakmai gyakorlat aránya 70,6% 

      

    

(Lásd még: évfolyamonkénti időterv) 

Kötelező óra 3820 
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Szerkezetlakatos szakképesítés 

kompetenciaalapú, modulrendszerű óraterve 

Érvényes: 2007. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak/Tananyagelemek 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 3/13. évfolyam Össze

sen heti évi heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Közismereti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 32 104 

Testnevelés és sport 2 72 2 72 2 64 208 

Szakmai elméleti tantárgyak: 

Műszaki dokumentációk 4 144         144 

Geometriai mérések elmélete 1 36         36 

Munkabiztonság, minőségvédelem 0,5 18         18 

Anyagjelölések értelmezése 0,5 18         18 

Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete 1 36         36 

Gépészeti kötések elméleti alapjai 3 108         108 

Anyagok 4,5 162         162 

Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, 

környezetvédelem elméleti ismeretei     3,5 126     126 

Magasban végzett szerelések munka- és 

tűzbiztonsága     1 36     36 

Lemezmunkák elmélete     1,5 54     54 

Vázszerkezetek gyártásának elmélete     1,5 54     54 

A korrózióvédelem alapjai         1 32 32 

Készülékek         1 32 32 

Hagyományos gépek         1 32 32 

Korszerű szerszámgépek         1 32 32 

Tartószerkezetek gyártásának elmélete         1 32 32 

Minőségbiztosítás         1 32 32 

Munkajogi ismeretek         1,5 48 48 

Szakmai elméleti tantárgyak összesen: 14,5 522 7,5 270 7,5 240 1032 

Elméleti tantárgyak összesen: 17,5 630 10,5 378 10,5 336 1344 

Elméletigényes gyakorlati tantárgyak: 

Geometriai mérések 2 72         72 

Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, 

környezetvédelem     2 72     72 

Építészrajzi alapismeretek     3 108     108 

Mechanikai anyagvizsgálati gyakorlatok     1,5 54     54 

Metallográfiai és technológiai anyagvizsgálatok     1,5 54     54 

Gyakorlati tantárgyak: 

Előrajzolás 1 36         36 

Fémek kézi és kisgépes alakítása 8 288         288 

Oldható kötések szerelése 2,5 90         90 

Nemoldható kötések készítése 2,5 90         90 

Gázhegesztés 1,5 54         54 

Kemény és lágyforrasztás     1 36     36 
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Kézi ívhegesztés     5 180     180 

Lemezmunkák     3 108     108 

Csarnokszerkezetek gyártása     3,5 126     126 

Vázszerkezetek gyártása     4 144     144 

Korrózióvédelem         1 32 32 

Lemezszerkezetek szerelése         2,5 80 80 

Kazánok és tartályok gyártása         3 96 96 

Szerelés terepen         4 128 128 

Szerelés ipari létesítményben         3 96 96 

Szerelés épületen         4 128 128 

Tartók gyártása         4 128 128 

Oszlopszerkezetek gyártása         3 96 96 

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat   90   90     180 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 17,5 720 24,5 972 24,5 784 2476 

Összesen: 35 1350 35 1350 35 1120 3820 

        Szakmai elmélet aránya 29,4% 

      Szakmai gyakorlat aránya 70,6% 

      

    

(Lásd még: évfolyamonkénti 

időterv) 

Kötelező óra 3820 
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Élelmiszer- és vegyi áru-eladó (modulrendszerű) szakképesítés óraterve 

Érvényes: 2007. szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

Óraszámok 

1/11. évfolyam 2/12. évfolyam 
Összesen 

heti évi heti évi 

Elméleti tantárgyak: 

Osztályfőnöki 1 36 1 32 68 

Testnevelés és sport 2 72 2 64 136 

Általános áruismeret - Élelmiszerek és vegyiáruk áruismerete I. 4 144 0 0 144 

Élelmiszerek és vegyiáruk áruismerete II. 0 0 4 128 128 

Áruforgalmi ismeretek I. 5 180 0 0 180 

Áruforgalmi ismeretek II. 0 0 4 128 128 

Kommunikáció idegen nyelven 4 144 0 0 144 

Élelmiszerek és vegyiáruk értékesítése idegen nyelven 0 0 3 96 96 

Jogszabályok alkalmazása I. 1,5 54 0 0 54 

Elméleti tantárgyak összesen: 

17,

5 630 14 448 1078 

Gyakorlati tantárgyak: 

Áruforgalmi ismeretek II. 0 0 3 96 96 

Áruforgalmi gyakorlat I. 5 180 0 0 180 

Áruforgalmi gyakorlat II. 0 0 3 96 96 

Üzleti levelezés 0 0 1 32 32 

Pénzforgalmi és nyilvántartási rendszerek 0 0 2 64 64 

Élemiszerek és vegyiáruk vásárláshelyi ösztönzésének gyakorlata 

I. 3 108 0 0 108 

Élemiszerek és vegyiáruk vásárláshelyi ösztönzésének gyakorlata 

II. 0 0 3 96 96 

Jogszabályok alkalmazása I. 3,5 126 0 0 126 

Jogszabályok alkalmazása II. 0 0 3 96 96 

Élelmiszerek és vegyiáruk értékesítése idegen nyelven 0 0 2 64 64 

Élemiszerek és vegyiáruk eladási gyakorlata I. 6 216 0 0 216 

Élemiszerek és vegyiáruk eladási gyakorlata II. 0 0 4 128 128 

Gyakorlati tantárgyak összesen: 

17,

5 630 21 672 1302 

Összesen: 35 1260 35 1120 2380 

      Elmélet aránya 39,0% 

    Gyakorlat aránya 61,0% 

    

      Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra 

      Kötelező óra 2470 
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Műszaki-informatikai szakközépiskola óraterve 

Érvényes: 2007. szeptember 1-től 

         

Tantárgy 

Óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

heti  éves heti éves heti éves heti éves 

Irodalom 3 111 3 111 3 111 3 96 

Magyar nyelv 2 74 2 74 1 37 1 32 

Történelem 2 74 2 74 3 111 4 128 

Társadalomismeret és etika 0 0 0 0 1 37 0 0 

Idegen nyelv* 4 148 4 148 4 148 4 128 

Matematika 3 111 3 111 4 148 4 128 

Testnevelés és sport 2 74 2 74 2 74 2 64 

Osztályfőnöki óra 1 37 1 37 1 37 1 32 

Informatika* 2 74 2 74 3 111 3 96 

Fizika 2 74 2 74 0 0 0 0 

Tánc 1 37 1 37 0 0 0 0 

Földünk és környezetünk 1 37 1 37 0 0 0 0 

Biológia 1 37 1 37 0 0 0 0 

Kémia 1 37 1 37 0 0 0 0 

Infomatikai szakmacsoportos alapozó 

ismeretek 1 37 1 37 3 111 2 64 

Infomatikai szakmacsoportos alapozó 

gyakorlatok* 4 148 4 148 5 185 6 192 

Összesen: 30 1110 30 1110 30 1110 30 960 

         

         A *-gal jelölt tantárgyak 

csoportbontást igényelnek. 

        A 11-12. évfolyamon biztosítunk lehetőséget az emelt szintű 

érettségire való felkészítésre. 

    Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és az informatika tantárgyakból 

választhatnak a tanulók az emelt felkészítéshez 

szintű felkészítéshez szükséges 

plusz órákat. 
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Műszaki-gépészeti szakközépiskola óraterve 

Érvényes: 2007. szeptember 1-től 

         

Tantárgy 

Óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

heti  éves heti éves heti éves heti éves 

Irodalom 3 111 3 111 3 111 3 96 

Magyar nyelv 2 74 2 74 1 37 1 32 

Történelem 2 74 2 74 3 111 4 128 

Társadalomismeret és etika 0 0 0 0 1 37 0 0 

Idegen nyelv* 4 148 4 148 4 148 4 128 

Matematika 3 111 3 111 4 148 4 128 

Testnevelés és sport 2 74 2 74 2 74 2 64 

Osztályfőnöki óra 1 37 1 37 1 37 1 32 

Fizika 2 74 2 74 3 111 3 96 

Informatika* 2 74 2 74 0 0 0 0 

Tánc 1 37 1 37 0 0 0 0 

Földünk és környezetünk 1 37 1 37 0 0 0 0 

Biológia 1 37 1 37 0 0 0 0 

Kémia 1 37 1 37 0 0 0 0 

Gépészeti szakmacsoportos alapozó 

ismeretek 1 37 1 37 4 148 4 128 

Gépészeti szakmacsoportos alapozó 

gyakorlatok* 4 148 4 148 4 148 4 128 

Összesen: 30 1110 30 1110 30 1110 30 960 

         

         A *-gal jelölt tantárgyak 

csoportbontást igényelnek. 

        A 11-12. évfolyamon biztosítunk lehetőséget az emelt szintű érettségire 

való felkészítésre. 

    Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv  tantárgyakból választhatnak a tanulók az 

emelt szintű 

felkészítéshez szükséges plusz órákat. 
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Közgazdasági szakközépiskola óraterve 

Érvényes: 2007. szeptember 1-től 

         

Tantárgy 

Óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

heti  éves heti éves heti éves heti éves 

Irodalom 3 111 3 111 3 111 3 96 

Magyar nyelv 2 74 2 74 1 37 1 32 

Történelem 2 74 2 74 3 111 4 128 

Társadalomismeret és etika 0 0 0 0 1 37 0 0 

Idegen nyelv* 4 148 4 148 4 148 4 128 

Matematika 3 111 3 111 4 148 4 128 

Testnevelés és sport 2 74 2 74 2 74 2 64 

Osztályfőnöki óra 1 37 1 37 1 37 1 32 

Informatika* 2 74 2 74 3 111 3 96 

Fizika 2 74 2 74 0 0 0 0 

Tánc 1 37 1 37 0 0 0 0 

Földünk és környezetünk 1 37 1 37 0 0 0 0 

Biológia 1 37 1 37 0 0 0 0 

Kémia 1 37 1 37 0 0 0 0 

Közgazdasági szakmacsoportos 

alapozó ismeretek 1 37 1 37 4 148 4 128 

Közgazdasági szakmacsoportos 

alapozó gyakorlatok* 4 148 4 148 4 148 4 128 

Összesen: 30 1110 30 1110 30 1110 30 960 

         

         A *-gal jelölt tantárgyak 

csoportbontást igényelnek. 

        A 11-12. évfolyamon biztosítunk lehetőséget az emelt szintű érettségire 

való felkészítésre. 

    Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és az informatika tantárgyakból választhatnak 

a tanulók az emelt felkészítéshez 

szintű felkészítéshez szükséges plusz 

órákat. 
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Érettségire felkészítő szakközépiskola óraterve 

    Érvényes: 2007. szeptember 1-től 

    
           

Tantárgy 

  

 

Ö
ss

ze
se

n
 

C
-b

en
 

Ö
ss

ze
se

n
 

A
 é

s 
B

-b
en

 

T
ö

b
b

le
t 

10. 11. 12. 

 
heti éves heti éves heti éves 

 
Irodalom 4 148 5 185 5 160 

 

493 438 55 

Magyar nyelv 3 111 2 74 2 64 

 

249 220 29 

Történelem 4 148 4 148 5 160 

 

456 399 57 

Társadalomismeret és etika 0 0 1 37 0 0 

 

37 37 0 

Idegen nyelv* 6 222 6 222 6 192 

 

636 584 52 

Matematika 6 222 5 185 5 160 

 

567 510 57 

Osztályfőnöki óra 1 37 1 37 1 32 

    
Informatika*/Földünk és környezetünk 4 148 4 148 4 128 

 

424 364 60 

Testnevelés és sport 2 74 2 74 2 64 

 

212 

  
Összesen: 30 1110 30 1110 30 960 

    

           

           A *-gal jelölt tantárgyak csoportbontást 

igényelnek. 
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SZAKMAI MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK JEGYZÉKE 

 

I. Helyiségek Rendelkezésre 

áll 

Ebből 

selejtezésre 

vár 

Előírt 

mennyiség 

beszerzendő Beszer-

zendő 

összes 

Ár/db összesen 

2004 2005 2006 2007 2008 

            

tanterem 26 5       -   

Szaktanterem 20      2  2 150.000 300.000 

Logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 

-        -   

Tornaterem 1     1   1 1 200.000.000 

Tornaszoba -        -   

Sportudvar 2 1   1    1 2.000.000 2.000.000 

Igazgatói iroda 1        -   

Nevelőtestületi szoba 3        -   

Helyettesi iroda 2        -   

Gazdasági vezetői iroda 1        -   

Ügyviteli helyiség 3        -   

Könyvtár 1 1    1   1 10.000.000 10.000.000 

Könyvtárszoba -        -   

Orvosi szoba -    2    2 250.000 500.000 

 

Kiszolgálóhelyiségek 

 

           

Sportszertár 1 1    2   2 250.000 500.000 

Aula (előtér, közösségi 

tér) 

1        -   

Porta -   2     2 100.000 200.000 

Ebédlő -        -   

Főzőkonyha -        -   

Melegítőkonyha -        -   

Tálaló, mosogató, ezen -        -   
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belül felnőtt étkező 

Öltöző 2 2   2 2   4 250.000 1.000.000 

Hideg-meleg vizes 

zuhanyzó 

2 2   2 2   4 1.000.000 4.000.000 

Személyzeti WC 4 2     2  2 500.000 1.000.000 

Tanulói WC 10 4   2 2   4 500.000 2.000.000 

mosléktároló -        -   

éléskamra -        -   

Szárazáru raktár -        -   

Földesáru raktár -        -   

Egyéb raktár 2 2   1 1   2 250.000 500.000 

szertár 1      1  1 250.000 250.000 

 

II. Helyiségek bútorzata 

és egyéb berendezési 

tárgyai 

 

1. Tanterem 

 

           

Tanulói asztalok, székek 400+800 45+68       -   

Nevelői asztal, szék 24+24 12+12   6+6 6+6   12+12 21.000+ 

7.500 

252.000+ 

90.000 

Eszköztároló szekrény 18 18   10 8 6 6 30 29.500 885.000 

Tábla 32 12    5 7  12 5.600 67.200 

Ruhatároló(fogas) 32        -   

Szeméttároló 30 20  5 10 5   20 1.580 31.600 

Sötétítő függöny 80 10  10     10 2.000 20.000 

            

 

2. Szaktantermek 

 

a. számítástechnikai 
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terem 

Tábla+flipchart 5        -   

Számítógépasztal 43        -   

Számítógépek és 

tartozékai 

43        -   

Nyomtató 3        -   

Programok 32        -   

Lemeztároló doboz 6        -   

b. idegen nyelvi, 

nemzetiségi, etnikai 

szaktanterem 

           

Nyelvi labor berendezés -      1  1 5.000.000 5.000.000 

Magnetofon 1        -   

Írásvetítő 1        -   

c. természettudományi 

szaktanterem 

           

Vegyszerálló tanulói 

asztalok 

-   12     12 30.000 360.000 

Elszívóberendezés -   1     1 20.000 20.000 

Vegyszerálló mosogató -   6     6 16.000 96.000 

Fali mosogató 1        -   

Poroltó 1        -   

mentőláda 1        -   

Eszköz- és 

vegyszerszekrény 

1   1     1 37.500 37.500 

Méregszekrény 1        -   

Eszközszállító tolókocsi -   1     1 25.000 25.000 

Törpefeszültségű 

csatlakozások 

-   12     12 500 6000 

d. művészeti nevelés 

szaktanterem 
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Rajzasztal 6   20 20 20   60 15.000 900.000 

Tárgyasztal -   2 2    4 15.000 60.000 

Mobil lámpa -   2 2    4 10.000 40.000 

Vízcsap -   2 2    4 10.000 40.000 

Pianínó -   1 1    2 400.000 800.000 

Ötvonalas tábla -   2 2    4 6.000 24.000 

CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 

2        -   

tárolópolcok -   1 1    2 8.000 16.000 

e. technikai 

szaktanterem 

           

Tanulói munkaasztal 15        -   

Állítható magasságú 

támla nélküli szék 

15        -   

f. gyakorló tanterem            

3. logopédiai 

foglalkoztató egyéni 

fejlesztő szoba 

           

Tükör -        -   

Asztal -        -   

Szék -        -   

4. tornaszoba            

Kislabda 6        -   

Labda 109        -   

Tornaszőnyeg 8        -   

Tornapad 6        -   

Zsámoly 5        -   

Bordásfal 25        -   

Mászókötél 2        -   

Gumikötél 20        -   

Ugrókötél 30        -   
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Medicinlabda 55        -   

Stopper 4        -   

Kiegészítő tornakészlet -        -   

Egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

tornafelszerelések 

-         

- 

  

5. Tornaterem 

(mindazok a 

felszerelések, amelyek a 

tornaszobában, továbbá) 

           

Kosárlabda palánk 4        -   

Gyűrű      4   4 5.000 20.000 

Mászórúd 2        -   

6. Sportudvar            

Szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

2        -   

Magasugró állvány, léc 2        -   

Távol-magasugró gödör 1 1   1    1 50.000 50.000 

Futópálya 1 1   1    1 500.000 500.000 

Egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

tanfelszerelések 

-  

 

      -   

7. Igazgatói iroda            

Íróasztal 1        -   

Szék 1        -   

Tárgyalóasztal 1        -   

Szék 7        -   

Iratszekrény 1        -   

Fax 1        -   

Telefon 1        -   

8. Nevelőtestületi szoba            
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Fiókos asztal 23        -   

Szék 41        -   

Napló és folyóirattartó 2        -   

Könyves szekrény 1        -   

Ruhásszekrény vagy 

fogasok 

2        -   

Mosdókagyló 1        -   

Tükör 2        -   

9. Ügyviteli helyiség            

Asztal 5    3    3 15.000 45.000 

Szék 6        -   

Iratszekrény 5    3    3 40.000 120.000 

Lemezszekrény 2        -   

Írógép 2        -   

Írógépasztal és szék 2        -   

Fénymásoló 1        -   

Számítógépasztal és szék 3        -   

Számítógép nyomtatóval 3        -   

Telefon 3    1    1 10.000 10.000 

10. Könyvtár            

Tanulói asztal, szék 7+14        -   

Egyedi világítás -        -   

Könyvtárosi asztal, szék 1+1        -   

Szekrény 3        -   

Tárolók, polcok, 

szabadpolcok 

10        -   

Létra -        -   

Telefon 1        -   

Fénymásoló -    1    - 500.000 500.000 

Számítógép, nyomtató 1        -   

Videó televízióval -    1    1 200.000 200.000 
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CD vagy lemezjátszó -    1    1 50.000 50.000 

írásvetítő 1        -   

11. Könyvtárszoba            

Asztal, szék -        -   

Könyvtári dokumentum -        -   

Könyvespolc vagy 

szekrény 

-        -   

Egyedi világítás -        -   

 

III. Nevelőmunkát segítő 

eszközök 

 

           

Taneszközök -        -   

Tárgyak, eszközök, 

információhordozók a 

pedagógiai program 

szerint 

11 

írásvetítő 

6 

írásvetítő 

      -   

Egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

taneszközök 

-        -   

Magnetofon 6        -   

CD vagy lemezjátszó 2        -   

Videó televízióval 2        -   

 

 

 

VII. Egészség- és 

munkavédelmi eszközök 

 

           

Ételminta-vétel készlet -        -   

Mentőláda 2 2  2     2 10.000 20.000 
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Gyógyszekrény -   2     2 15.000 30.000 

Munkaruha Hiányos   12 12 12 12 12 60 10.000 600.000 

Védőruha Hiányos   4 4 4 4 4 20 25.000 500.000 

Tűzoltó készülék 18        -   

            

 
Orvosi szoba 

 

           

I. Műszer, eszköz 

 

           

Vérnyomásmérő -    2    2 20.000 40.000 

Phonendoscop -    2    2 20.000 40.000 

Kötszerdoboz -    2    2 5.000 10.000 

Nyelvfogó -    2    2 3.000 6.000 

Reflexkalapács -    2    2 2.000 4.000 

Személymérleg -    2    2 30.000 60.000 

Magasságmérő -    2    2 5.000 10.000 

Mérőszalag -    2    2 3.000 6.000 

Olló -    4    4 2.000 8.000 

Csipesz -    2    2 1.000 2.000 

Lázmérő -    2    2 1.000 2.000 

Nyelvlapoc -    2    2 1.000 2.000 

Egyszerhasználatos 

fecskendő 

-    10    10 5.00 5.000 

Mantoux-fecskendő -    2    2 1.000 2.000 

Injekciós tű -    4    4 1.500 6.000 

Elsősegélynyújtó láda -    2    2 10.000 20.000 

Szemészeti vizsgáló tábla -    2    2 5.000 10.000 

Színlátásvizsgáló könyv -    2    2 5.000 10.000 

Írógép -    -    -   
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Vesetál -    2    2 2.000 4.000 

Ivópohár -    -    -   

Mosdótál -    2    2 5.000 10.000 

 

II. Javasolt kiegészítő 

felszerelés  

 

           

Szűrő audiométer            

Légzésfunkció és 

kardinális terheléshez 

szükséges eszköz 

           

Dinamométer            

Bőrredőmérő            

Elsősegélynyújtó táska            

Vizeletgyűjtó pohár            

 

III. Bútor 

 

           

Vizsgálóasztal vagy ágy            

Műszerszekrény            

Műszerasztal            

Íróasztal            

Támlásszék            

Öltözőszekrény            

Iratszekrény            

Hulladékgyűjtő            

Hűtőszekrény            

Reflektor            

Hordágy            

Íróasztallámpa            

Váró            
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Falifogas sorozat            

Asztal             

Szék            

Hulladékgyűjtő            

IV. Textilnemű 

 
           

Gumikesztyű            

Harántlepedő            

Törülköző            

Műszertörlő            

Lepedő            

Orvosi köpeny            

Asszisztensi köpeny            

takaró            
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26. számú melléklet 

 

 

 

KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 

KOLLÉGIUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

 

2007. 
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1. A KOLLÉGIUM TÁRSADALMI SZEREPE 

A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye, amely segíti és kiegészíti a 

középiskolákban folyó nevelő-oktató tevékenységet. 

Társadalmi szerepe megteremteni a tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek 

lakóhelyén nincs lehetőség a tanulmányok folytatásához, a szabad iskolaválasztáshoz való 

joguk érvényesítéséhez, (ha igény van, kisebbségi nyelven történő oktatáshoz való jog) 

valamint szociális, érzelmi és szocializációs védőhálóként működik ott, ahol a szülő nem 

tudja biztosítani a szükséges körülményeket a tanulmányok folytatására, vagy az iskola 

eredményes befejezéséhez. 

A kollégium pedagógiai tevékenysége kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális 

ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. 

A kollégium a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti – a diákok 

önszerveződése során kialakuló „mikro társadalomban” a társadalmi együttélés, az 

önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak 

elsajátítását, gyakorlását. 

Így a kollégium sajátos segítséget nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. 

A kollégium fontos társadalmi funkciója, hogy a diákok számára – területi és szociális 

helyzettől függetlenül – biztosítja a valós társadalmi élet elsajátításához szükséges szerepeket 

megtanulásának (tanulói, - dolgozói, - értelmiségi, - vállalkozói szerep) esélyeit, így részt 

vesz a társadalmi mobilitás elősegítésében. 

2. HELYZETELEMZÉS 

Kollégium legfontosabb alapadatai: 

Beiratkozási körzet: Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, egyéb 1-2 % 

Kollégium címe: 6200 Kiskőrös, Árpád u. 18. 

Telefonszáma: 78/ 311-053 

 

 

Az utóbbi években kevesebb diák kér kollégiumi ellátást, ezért a II. és III. emeleti szobákat 4 

ágyasokra alakítottuk át. 

Ehhez hozzájárult a fenntartó 2000 májusában. 

Tanulócsoportok száma 3, vegyes életkorú koedukált csoportok iskolatípusonként. 

 

Diákjaink a város két középiskolájában tanulnak. 

Fogadunk: 1. Gimnázium: 6 osztályos 

 4 osztályos 

                                                   kertész ,vincellér szakközépiskolai 

 2. Wattay Szakközépiskola: 

   szakma után érettségiző 

   informatika 

   közgazdasági szakon tanulókat 

                                       szakiskolai tanulókat 

3. Speciális iskola tanulóit 

 

A diákok így 9 féle oktatási típusban vesznek részt, ami sokkal összetettebb feladat elé állítja 

a nevelőtanárokat. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, (a 12 évestől a 21 évesig) 
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mind a képzés különbözősége miatt sok oktatási-nevelési problémával kell szembenézni a 

nevelőtestületnek. 

Személyi feltételek 

Nevelőtestületünk összetétele: 

1 fő kollégiumvezető  

3 fő nevelőtanár  

2 fő pedagógiai felügyelő   

Tárgyi feltételek 

A kollégium 1970-ben épült. 

Az utóbbi esztendőben az alábbi beruházások felújítások történtek: 

1994-ben gázfűtés bevezetés 

1995-ben négy szinten a tusolók cseréje (20 db) 

1995-ben II. emelet hálóiban heverők cseréje (48 db) 

1997-ben négy szinten a kézmosók, WC helyiségek hidegburkolatának cseréje 

1998-ban III. emeleti hálók ágyainak cseréje (32 db) 

1999-ben 6 db számítógép, melyet pályázaton elnyert összegből vásároltunk 

2000-ben földszint, és I. emeleti helyiségek linóleumcseréje 

2000-ben I. emeleti két hálóban ágycsere (22 db) 

2000-ben tetőszigetelés,(pályázati pénzből) menza feletti kistető 

2001-ben 27 db heverő cseréje + állványos tábla, 101 éjjeli szekrény 

2002-ben 34 db dohányzóasztal, szőnyegek, paplanok 

2003-ban falilámpák 25 párna, 10 paplan, szék, faliszőnyegek cseréje 

2004-ben tanári asztalok cseréje, 6 db számítógépasztal, 

2005-ben 43 db ágyneműgarnitúra beszerzése 

A beruházások nagyobb hányada pályázati pénzekből,a szakképzési alapból illetve a 

DÖK pénzeszközéből került kifizetésre. 

Az épület amortizálódott ennyi év alatt, ezért vált szükségessé a legégetőbb 

problémák megoldása, bár az épület teljes felújításra szorul! Legégetőbb probléma a 

fűtési rendszer korszerűsítése/automatizálás?/, illetve a nyílászárók cseréje. 

Ezt a feladatot csak fenntartói támogatással, vagy pályázati pénzből tudnánk 

elvégezni, hiszen több tízmilliós beruházásokról lenne szó. Jelenleg csak a 

legsürgősebb problémákat tudjuk tűzoltó munkával kiküszöbölni, mint pl. csőtörés. 

Nagyon fontos továbbá, hogy az a diák, aki a kollégiumba beiratkozik, szeretne 

kényelmesen, otthonosan élni intézményünkben, hiszen az év legnagyobb hányadát 

itt tölti. Így hát nem mindegy, hogy napjait milyen közérzettel tölti el. 

Nyilvánvaló egy agyonhasznált bútorzatú háló nem tölti el lelkesedéssel. 

Valószínű ezért nem is óvja állagát az ilyen jellegű bútoroknak. 

Tárgyi feltételeinket tehát feltétlenül javítani kell, erre reményt ad a közoktatásról 

szóló törvény 123. § (20) bekezdéséhez kapcsolódóan a 11/1994. (VI. 8.) MKM 

rendelet 7. sz. mellékletében megfogalmazott, valamint a művelődési Közlöny 1998. 

január 28-ai számában megjelent „MKM Tájékoztató a funkcionális taneszközökről. 

Ajánlás a taneszköz fejlesztéshez” c. közlemény. 

Nevelőmunkát segítő tárgyi feltételek 

Tanulóhelyiségeink felszereltsége nagyon szegényes, 29 éves íróasztalaink 

ugyancsak megviselt állapotban vannak. A régi hőközpont alagsori helyiségében egy 
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kisebb kondigépet használhatnak a diákok. Egy pingpong asztalunk van, amelyet az 

egyik üres hálóban tudunk elhelyezni. 

Egy klub szobánk van, ahol TV-t és videofilmeket tudnak nézni a diákok. 

Az épületben kábel TV működik. Minden tanulóban TV készülék 

működik,amelyeket DÖK pénzből vásároltunk. 

Számítógépeink közül az egyiket szponzori támogatással tudtuk megvásárolni, a 

másikat a gimnáziumból kaptuk, 6 db-ot pedig pályázat útján nyertük, illetve a 

gimnázium lecserélt gépeiből kaptunk még 6 db-ot. A kollégiumban szélessávú 

sulinetes internet hozzáférés van. 

Sportpályánk nincs, „vendégként” használhatjuk a Wattay Szakközépiskola betonos 

kézilabdapályáját. 

Anyagi feltételek 

A pedagógiai program megvalósítására biztosított összeg: 

- a fenntartó által 

- a szülők a tanév elejei egyszeri hozzájárulása/DÖK pénz/ 

- egyéb működési bevételből - /turizmus/ 

- TÉMA Alapítványból 

- pályázat útján. 

Kollégium szervezeti felépítése 

1 fő kollégiumvezető 

3 fő nevelőtanár 

1 fő ügyintéző 

2,5 fő takarító (1 fő 8 órás, 3 fő 4 órás munkaidőben) 

1 fő karbantartó-fűtő 

 

Kollégium kapcsolatai 

-  Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskolával, 

-  Wattay Szakközépiskola, Szakiskolával, 

-  Városi művelődési Központtal, Alapfokú Művészeti Iskolával, 

-  Petőfi Szülőház és Emlékmúzeummal, 

-  Városi Könyvtárral  

 - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskőrösi Közoktatási Intézményével 

(speciális iskola) 

 

Oktató-nevelő munkát segítő eszközök jegyzéke a kollégiumban: 

 

Televízió                    

Rádió                        

Magnetofon:               

Számítógép 

Videómagnó 

DVD-lejátszó 

Írógép 

Videófilmek 

CD-rom 

Szakkönyv, kötelező olvasmány, szótár 
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27. számú melléklet 
 

 

MONDATBANKOK A SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSHEZ 

 

 

1. OSZTÁLY 

 

A félévi értékeléshez 

 

Magatartás és Szorgalom értékelése a pedagógiai program szerint. 
 

Magyar nyelv és irodalom 

 

A tanuló beszéde:  

 Tiszta, érthető.  
 Néhány hang képzése még bizonytalan.  
 Sok hangképzési hibája van.  
 Beszéde korrekciót igényel.  

Szóbeli kifejezőkészsége: 

 Szókincse gazdag, választékosan beszél.  
 Beszéde, szókincse korának megfelelő.  
 Szókincse szegényes.  
 Nehezen fejezi ki magát.  
 Könnyen megjegyzi és felidézi a verseket és a meséket.  
 Szívesen mond mesét és verset társainak.  
 Még nem szeret a társai előtt szerepelni. 

Írása: 

 Vonalvezetése, írásmozgása biztos. 

 Vonalvezetése, írásmozgása még bizonytalan. 

 Ceruzafogása megfelelő. 

 Ceruzafogása bizonytalan. 

 Füzetvezetése tiszta, rendezett. 

 Füzetvezetése időnként rendezetlen. 

 Az irányokat nem téveszti, jól tájékozódik a síkban és a térben. 

 A síkban és a térben még nem tájékozódik magabiztosan. 

Olvasása: 

 A tanult betűket biztonsággal felismeri. 

 Nem ismeri fel biztonsággal a tanult betűket. 

 A tanult betűket összeolvassa. 

 A tanult betűk összeolvasásában még bizonytalan. 

 Elolvassa a rövid szavakat, mondatokat és megérti azokat. 

 Elolvassa a rövidebb szövegeket, de azok megértése még bizonytalan. 
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Matematika: 

 Számfogalma biztos. 

 Számfogalma bizonytalan. 

 Biztonsággal felismeri és lejegyzi a tanult számokat. 

 A számok felismerésében és lejegyzésében még bizonytalan. 

 Jól tájékozódik a számegyenesen. 

 A számegyenesen való tájékozódása pontatlan. 

 Ismeri és alkalmazza a tanult matematikai jeleket (<,>,=). 

 A tanult matematikai jeleket még nem tudja biztonsággal alkalmazni. 

 Önállóan tud összeadni és kivonni a 10-es számkörben. 

 Segítséggel tud összeadni és kivonni a 10-es számkörben. 

 Képes csökkenő és növekvő sor felállítására 0-10-ig. 

 A növekvő és csökkenő sor felállításában még segítséget igényel. 

Környezetismeret: 

 Ismeri a tanult napok, hónapok és az évszakok neveit. 

 Még nem ismeri a tanult napok, hónapok és évszakok neveit. 

 Meg tud nevezni néhány ház körül és erdőben élő állatot, növényt. 

 Még nem tudja megkülönböztetni a ház körül és az erdőben élő állatokat, 

növényeket. 

 Meg tudja nevezni a szülei foglalkozását. 

 Nem tudja megnevezni a szülei foglalkozását. 

 Ismeri a helyes tisztálkodás szokásait. 

 Nem mindig ismeri fel a helyes tisztálkodási módokat. 

Ének-zene: 

 A tanult dalokat el tudja énekelni a csoportban. 

 A tanult dalokat segítséggel sem szívesen énekeli el. 

 A hallás után, egyszerű ritmus visszaadására képes. 

 Bizonytalan a ritmusmotívum reprodukálásában. 

 Szívesen részt vesz a tanult gyermekjátékokban, a dalok eljátszásában. 

Rajz és vizuális kultúra: 

 Munkái szépek és igényesek. 

 Ügyesen bánik az eszközökkel. 

 Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja. 

 Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére. 

 Ismeri a színek nevét és felismeri azokat. 

Technika és Életvitel: 

 Munkái igényesek. 

 Ügyesen bánik az eszközökkel és az anyagokkal. 
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 A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza. 

 Ötletes, kreatív a munkadarabok elkészítésében. 

Testnevelés: 

 Szeret mozogni. 

 Erőnléte és állóképessége a korának megfelelő. 

 A szabályok megtartására képes. 

 Különlegesen ügyes a tornában. 

 Különösen ügyes a labdajátékokban. 

 Különösen ügyes a sorversenyekben 

 

ELSŐ OSZTÁLY 

 
Az év végi értékeléshez 

 

Értékelési területek: 

 

Magatartás (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint) 

 

Szorgalom (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint) 

 

 

Magyar nyelv és irodalom (kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint) 

 

Beszéd és szóbeli kifejezőkészség: 

A beszéd tisztasága: 

 Beszéde tiszta, érthető. 

 Néhány hang képzése még bizonytalan. 

 Néhány hangot már magában is tisztán ejt 

 Sok hangképzési hibája van. 

 Beszéde korrekciót igényel. 

A szókincse: 

 Szókincse gazdag, választékosan beszél. 

 Beszéde és szókincse korának megfelelő. 

 Szókincse szegényes. 

 A tanév során beszéde fejlődött, szókincse gazdagodott. 

 Ha figyelünk rá, gondolatait helyesen választott szavakkal közli. 

 Szívesen mond verset és mesét. 

 Nehezen fejezi ki magát. 

 Még nem szeret a társai előtt szerepelni. 

 

Írás: 

Íráshasználat 

 Írásos tevékenységet szívesen végez. 
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 Vonalvezetése és írása biztos. 

 Vonalvezetése és írása határozatlan. 

 Füzete tiszta, rendezett. 

 Füzetvezetése egyenetlen. 

Íráskép 

 Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos. 

 A tanult betűket, betűkapcsolatokat még segítséggel alakítja. 

 Írásképe esztétikus, egyéni. 

 Írása lendületes, folyamatos. 

 Betűalakítása, a betűk kapcsolása pontatlan 

Írástempó 

 Írástempója az átlagnál gyorsabb 

 Írástempója életkorának megfelelő. 

 Az írástempója lassú. 

Másolás 

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

 A tanult betűk, szavak másolása pontatlan. 

 Még nem tudja a tanult betűket és szavakat önállóan lemásolni. 

 A tanító jelölése alapján önállóan tudja javítani hibáit. 

 Hibáit kis segítséggel javítani tudja. 

Tollbamondás 

 Tollbamondás után hibátlanul leírja a betűket és a szavakat. 

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

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

 Képes önellenőrzéssel javítani a hibákat. 

 Hibáit kis segítséggel javítani tudja. 

 

Írás emlékezetből  

 Emlékezetből is pontosan írja le a betűket, szavakat. 

 Emlékezetből pontatlanul ír. 

 Emlékezetből még nem tud betűket, szavakat leírni. 

 Önellenőrzéssel képes javítani a hibáit. 

 

Olvasás: 

 

Viszonyulás az olvasáshoz 

 Szereti a könyveket, szívesen olvas, betűzget. 

 A tanórán szívesen olvas, de önmagától még nem érdeklődik a könyvek iránt. 

 Egyelőre nem szívesen olvas. 

Hangos olvasás (technika) 

 Hibátlanul felismeri és megnevezi a tanult betűket. 

 Bizonytalan a tanult betűk felismerésében és megnevezésében. 

 Az alábbi betűk felismerésében még bizonytalan:_____________ 

 

 Önállóan összeolvassa a tanult betűket. 

 

 A tanult betűk összeolvasásában bizonytalan. 
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 A betűket felismeri, de azok összeolvasása nehézséget jelent. 

 

 Rövid szövegek esetében már mondatokat olvas és megérti azokat. 

 

 Elolvas rövid szavakat, mondatokat, de azok megértése még nehézséget jelent 

számára. 

Néma olvasás (szövegértés). 

 Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról beszámolni, a 

szöveggel kapcsolatos feladatokat megoldani. 

 Képes elolvasni rövid szövegeket, és megérti azokat. 

 Képes önállóan elolvasott szavak magyarázatára, de a mondatértése még bizonytalan. 

 

 Elolvassa a rövidebb szövegeket, de nem érti meg azokat. 

 

 A rövidebb szövegek önálló néma olvasására még nem képes. 

 

 

Matematika: (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint.) 

Számfogalom 

 A számolással és egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen 

végzi. Órákon aktív és figyelmes. 

 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat 

többnyire elvégzi. Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan dolgozik. 

 Biztonsággal felismeri és lejegyzi a számokat 0-20-ig. 

 A számok felismerésében és lejegyzésében még téveszt. 

 Nem ismeri fel a tanult számokat. 

 Számfogalma biztos 0-20-ig. 

 Számfogalma bizonytalan 0-20-ig. 

 

Számolási készség 

 

 Adott egyszerű szabály szerint képes számsorozat folytatására. 

 Segítséggel tudja a számsorozatot folytatni. 

 Nem képes megadott szabály szerint számsorozat folytatására. 

 Képről helyesen alkot számfeladatot. 

 Képről segítséggel képes számfeladat alkotására. 

 Még nem tud képről számfeladatot írni. 

 Önállóan képes összeadni és kivonni a 20-as számkörben. 

 Eszközzel tud összeadni és kivonni a 20-as számkörben. 

 Eszköz nélkül még nem képes műveletek végzésére. 

 

Összefüggések felismerése 

 

 Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, és hibátlanul megoldja. 

 Algoritmus szerint képes szöveges feladat megoldására. 

 A szöveges feladatot segítséggel tudja megoldani. 

 Még nem tudja megoldani a szöveges feladatokat. 
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Geometria 

 

 Felismeri és megnevezi a síkidomokat. 

 Még nem ismeri fel az alábbi síkidomokat:----------------------- 

 

. 

Környezetismeret: (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint) 

 

Érdeklődés 

 Rendkívül nyitott és érdeklődő a természet jelenségei iránt. 

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

 Ritkán mutat érdeklődést a természet jelenségei iránt. 

 

Tájékozódás 

 Jól használja a térbeli és időbeli tájékozódáshoz szükséges fogalmakat. 

 Még bizonytalan a térbeli és időbeli tájékozódást kifejező szavak használatában. 

 Segítséggel sem képes a tájékozódáshoz használt kifejezések megkülönböztetésére. 

 A hét napjait, a hónapok és az évszakok nevét ismeri, képes azok felsorolására. 

 Segítséggel képes a hét napjainak, a hónapok és évszakok nevének felsorolására. 

 Még nem tudja önállóan megnevezni a napok, hónapok, évszakok neveit. 

 

Megismerési módszerek 

 Képes megnevezni a tárgyak érzékelhető tulajdonságait (alak, forma, szín). 

 Még bizonytalan a tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megnevezésében (alak, 

forma, szín). 

 Nem tudja megnevezni az érzékelhető tulajdonságokat (alak, forma, szín).. 

 Megfigyelései pontosak, képes megadott szempontú rendezésre is. 

 Általában pontosan képes megfigyelni, de a megfogalmazásban és a rendezésben még 

segítségre szorul. 

 Megfigyelései pontatlanok, tapasztalatait nehezen tudja megfogalmazni. 

 

Ének-zene (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint.) 

 

 A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

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

 A zenét szereti, de a feladatokban való részvételhez bátorítást igényel. 

 A tanult dalokat el tudja énekelni csoportban és önállóan is. 

 Hallás után képes egyszerű ritmus visszatapsolására. 

 Szívesen részt vesz a tanult gyermekjátékok eljátszásában. 

 A tanult ritmusokat, azok jeleit ismeri és használja. 

 

Vizuális nevelés, rajz és technika (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint.) 

 

 Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. 

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

 Egyelőre nem ábrázol szívesen, gyakran szorul segítségre és bátorításra. 
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 Szívesen végez technikai jellegű tevékenységeket. 

 Fel lehet kelteni a technikai jellegű érdeklődését, de munka közben biztatást 

igényel. 

 Munkavégzés előtt és közben is folyamatos biztatást, segítséget igényel. 

 Munkái szépek és igényesek. 

 Ügyesen bánik az eszközökkel. 

 Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja. 

 A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza. 

 Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére. 

 Ismeri a színek nevét és felismeri azokat. 

 

Testnevelés (Kiegészítéssel a helyi tanterv elvárása szerint.) 

 

 A mozgásos feladatokat szívesen végzi, szeret mozogni. 

 A feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett. 

 Erőnléte és állóképessége korának megfelelő. 

 A sportjátékok, versengések szabályait érti és betartja. Minden helyzetben 

sportszerűen viselkedik. 

 A sportjátékok, versenyek szabályait érti, de időnként nem tartja be. 

 A szabályokat többnyire érti, de gyakran nem tartja be. 

Különösen ügyes: torna, labdajáték, sorversenyek terén (felsorolás a gyermek fejlettsége 

szerint) 

 

2. OSZTÁLY 

 

A félévi értékeléshez  

 

MAGATARTÁS (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint) 

 

SZORGALOM (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint) 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

Beszéd 

 

Beszédértés 

 

o A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. 

o Az egyszerű szóbeli közléseket megérti. 

o A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés után érti meg pontosan.  

o A közlések megértése a figyelem és a szókincs további fejlődése után várható. 

o Az egyszerű utasítások megértésére már képes. 

o A hosszabb mondatokat is tartalmazó közléseket nehezen érti meg. 

 

Szókincs 

o Szókincse gazdag. 

o Szókincse életkorának megfelelő. 

o Kevés szóval közli gondolatait.  
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o Szókincse fejlesztéséhez több olvasásra, és az olvasottakról való beszélgetésre van 

szüksége. 

o Szókincse egyelőre hiányos, bővítésre, pontosításra szorul.  

o Fejlődéséhez a szavak értelmezésére, sok olvasásra, és az olvasottakról való 

beszélgetésre van szüksége. 

 

Kiejtés 

o Kiejtése tiszta, beszéde jól érthető. 

o Kiejtése megfelelő, de artikulációja kisebb javításokra szorul. 

o Kiejtése bizonytalan, különösen a …... hang(ok) ejtésében. 

o A tiszta beszéd eléréséhez, logopédiai fejlesztésre van szükség a .…. hang(ok) ejtése 

terén. 

 

Szóbeli kifejezőképesség. 

 

o Szóbeli kifejezőképessége kiváló. 

o Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. 

o Szóbeli kifejezőképessége fejlődéséhez külön foglalkozásra van szüksége. 

o A többször gyakorolt olvasmányok tartalmának elmondásában sokat fejlődött. 

o Nehézkesen, akadozva mondja el gondolatait egy adott témáról, ha hosszabban kell 

beszélnie. 

o Összefüggő beszédre önállóan nem képes. 

 

Olvasás 

 

Érdeklődés 

 

o Szereti a könyveket, szívesen olvas. 

o A tanórán szívesen olvas, de önállóan még nem érdeklődik a könyvek iránt. 

o Szorgalmi feladatként önállóan is szívesen olvas. 

o Igénye van az önálló olvasásra. 

o Kedvenc témáiról szívesen olvas önállóan. 

o Egyelőre nem szívesen olvas egyedül. 

 

Hangos olvasás – olvasástechnika. 

 

Felkészülés utáni hangos olvasás. 

 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget hibátlanul vagy kevés hibával fel tud olvasni. 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 hibánál többet 

nem ejt. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. Leggyakoribb hibája, hogy mást 

olvas, mint ami a szövegben van. 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy olvasása jól hallható 

és érthető. Tipikus olvasástechnikai hibái: újrakezdés/ mást olvasás/ betűtévesztés/ 

betűcsere. Ezeket a hibákat tanítói segítséggel javítani tudja. 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 olvasástechnikai 

hibánál többet nem ejt. Olvasási tempója igen lassú, az írásjeleket figyelmen kívül 

hagyja, Nem törekszik a mondatfajtának megfelelő hanglejtésre és hangsúlyozásra. 
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o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget az élőbeszédhez közelítő tempóban fel tud 

olvasni úgy, hogy törekszik az írásjelek figyelembe vételére és a kifejező 

hangsúlyozásra, de gyakran követ el olvasástechnikai hibát. 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget pontosságra törekvően olvas fel. A mondatok 

végét azonban nem érzékelteti, hanglejtésével nem jelzi a mondatfajták (pl. kérdés, 

kijelentés) másságát. 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget is csak lassú tempóban, akadozva tud 

felolvasni. Közben gyakran követ el olvasástechnikai hibát, az írásjeleket többnyire 

nem veszi figyelembe, s mindebből következően nem tud a kifejező hangsúlyozásra és 

hanglejtésre sem figyelni. 

o Gyakori hibás hanglejtése és indokolatlan szünettartásai miatt nehezen érthető, amit 

olvas. 

 

Néma olvasás – szövegértés 

 

Szövegértés bizonyítása szóban 

 

o Képes elmélyülten, csendesen magában olvasni, az olvasottak tartalmáról beszámolni 

vagy beszélgetni. 

o Képes elmélyülten, magában olvasni legalább 10 percig, és az olvasottak tartalmáról 

beszámolni vagy beszélgetni. 

o Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasottakat többé-kevésbé pontosan fel 

tudja idézni. 

o Tartósan képes magában olvasni, de az olvasottak tartalmát csak nagyon pontatlanul 

tudja felidézni. Fejletlen olvasástechnikája miatt hosszú időre van szüksége a rövid 

szövegek olvasásához is. 

o Nehezen érti meg, amit olvas, így a szöveg tartalmát csak nagyon pontatlanul vagy 

alig tudja felidézni. 

 

Szövegértés bizonyítása írásban 

 

o Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és a szöveghez kapcsolódó 

feladatokat írásban egyedül megoldja. 

o Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a szöveghez kapcsolódó 

feladatokat írásban csak segítséggel tudja megoldani. 

o Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a megértést vizsgáló feladatok 

közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani. 

o Tájékozódásra a könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben önállóan is képes: pl. 

lexikonban, szótárban, tartalomjegyzékben, tankönyvi jegyzet értelmezésében. 

o Képes ismeretlen szavakat egyedül megkeresni egyszerűen kezelhető lexikonokban, 

szótárakban; a megértéshez fel tudja használni az olvasókönyvben lévő jegyzeteket. 

o Tanítói segítséggel képes ismeretlen szavakat megkeresni egyszerűen kezelhető 

lexikonokban, szótárakban. A megértéshez tanítói irányítással fel tudja használni az 

olvasókönyvben lévő jegyzeteket. 

o Az olvasókönyvén kívül más könyveket még nem használ. 

 

Írás, Íráskép 

 

o Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, szép. 

o Betűalakítása, betűkapcsolása időnként eltér a szabályoktól. 
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o Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan, de írása még olvasható. 

o Betűalakítása, betűkapcsolása olyan mértékben eltér a szabályostól, hogy írása már 

nehezen olvasható. 

o Írása lendületes, egyenletes és jól olvasható. 

o Vonalvezetése határozott, képes a sor kitöltésére. 

o Vonalvezetése bizonytalan, időnként nem tudja megtartani a vonalak közötti írást. 

Füzetvezetés 

 

o Füzete tiszta, rendes, áttekinthető. 

o Füzetébe egyre rendezettebben dolgozik. 

o Füzetébe rendezetlenül dolgozik. 

o Füzetvezetése a rendszeres ellenőrzés hatására fejlődik. 

 

Helyesírás 

 

o Helyesírása a tanultaknak megfelelő, kevés hibát ejt. 

o A tanult helyesírási formákat másoláskor többnyire hibátlanul, de emlékezetből 

íráskor és tollbamondáskor időnként még hibásan alkalmazza. 

o A tanult helyesírási formákat másoláskor többnyire hibátlanul, de emlékezetből 

íráskor és tollbamondáskor időnként még hibásan alkalmazza. 

o A tanult helyesírási formákat másoláskor aránylag kevés hibával alkalmazza. 

o Emlékezetből íráskor és tollbamondáskor gyakran követ el helyesírási hibát. 

o A tanult helyesírási formák alkalmazásában másoláskor, emlékezetből íráskor, 

tollbamondáskor egyelőre nagyon bizonytalan. Speciális egyéni gyakorlásra, 

fejlesztésre van szüksége helyesírása javulásához. 

o Gyakran elhagyja a mondatvégi írásjeleket. 

o A begyakorolt szókészlet körében is bizonytalan a j és az ly hangok jelölésében. 

o Sokszor téveszt az időtartam jelölésében. 

 

 

MATEMATIKA 

 

Számfogalom 

 

o A matematikai feladatok megoldásával szívesen foglalkozik. 

A százas számkörben számfogalma kialakult. Az egyjegyű és a kétjegyű számokat is 

helyesen olvassa, írja, csoportosítja és rendezi. Pontosan jelöli helyüket a 

számegyenesen, és meg tudja nevezni a számok tulajdonságait. 

o A százas számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában helyesen olvassa, írja 

az egy- és a kétjegyű számokat. A számlálásban, összehasonlításban, a számok sorba 

rendezésében téveszt. Nem mindig találja meg a számok helyét a számegyenesen, a 

számok tulajdonságainak megnevezésében és a számszomszédok felismerésében néha 

bizonytalan. 

o A százas számkörben számfogalma még nem alakult ki. A számok írásában gyakran 

téveszt. A számlálásban néha hibázik. A számok összehasonlításában, növekvő és 

csökkenő sorba rendezésében gyakran előfordul tévesztés. Helyüket a számegyenesen 

nem mindig találja meg. A számok tulajdonságainak megnevezésében és a 

számszomszédok felismerésében bizonytalan.  

o A matematikai feladatok iránt ritkán mutat érdeklődést. Figyelme gyakran 

elkalandozik. Önálló munkái sajnos sok esetben hibásak. 
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o A matematikai feladatokat nem szívesen végzi. Órai aktivitása változó, gyakran 

elkalandozik, nem figyel. Önálló munkái hiányosak, hibásak, ezért matematikából sok 

gyakorlásra, külön fejlesztésre van szüksége. 

Mennyiségfogalom 

 

o Képes a különböző mennyiségek méréshez szükséges összehasonlítására, sorba 

rendezésére. Helyesen ismeri fel és fejezi ki a mennyiségek közötti viszonyokat. A 

megismert mérőeszközöket és a tanult mértékegységeket jól használja. Mértékváltásai 

hibátlanok. 

o Kis segítséggel képes különböző mennyiségek méréshez szükséges összehasonlítására, 

sorba rendezésére. A mérőeszközöket és a tanult mértékegységeket ismeri, de 

használatukban bizonytalan. Mértékváltásai nem mindig hibátlanok. 

o Mennyiségek meg- és kimérésében járatlan. A megismert mérőeszközöket pontatlanul 

használja, nem igazodik el kellő biztonsággal a mértékegységek között. A méréshez 

kapcsolódó összehasonlításban, sorba rendezésben ezért folyamatos segítséget igényel. 

o Önállóan végzett mértékváltásai gyakran hibásak. Ebben a tevékenységben külön 

egyéni fejlesztésre szorul, sok mérési tapasztalatra van szüksége. 

 

 

Műveletvégzés, számolási készség 

 

o Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, kirakással, rajzzal 

megjeleníteni. Az összetett számfeladatokat is meg tudja oldani, többnyire eszköz 

nélkül is hibátlanul. Fejszámolása gyors és pontos. 

o A tanult műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában, leírásában, 

műveletek kirakással, rajzzal történő megjelenítésében néha segítségre szorul. 

Eszközhasználat nélkül, kevés hibával végzi a négy alapműveletet. 

o Az összetett számfeladat megoldásában gyakran hibázik. Fejszámolása átlagos 

tempójú, ritkán téveszt. 

o Egyelőre csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult műveleteket leolvasni, 

leírni; kirakással, rajzzal megjeleníteni. 

o Sok hibával végzi a négy alapműveletet. A számoláshoz gyakran használ még 

segédeszközt. 

o Az összetett számfeladat megoldásában általában segítségre van szüksége. 

Fejszámolásban lassú, gyakran pontatlan. 

 

 

Szöveges feladatok megoldása 

 

o A szöveges feladatok megoldásában követi a tanult megoldási sorrendet, a feladatot 

helyesen értelmezi. 

o Általában képes a szöveges feladatok megértésére és az adatok lejegyzésére. A 

megoldás tervét kirakással, rajzzal értelmezi, segítséggel a szükséges műveletet is 

elvégzi. 

o Egyre jártasabb a képről, műveletről való szövegalkotásban. Előforduló hibáit 

segítséggel javítani tudja. 

o Tanítói segítséggel tudja a szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, és 

kiszámítani. Kirakásról, képről szóló történetalkotásokra még nem képes.  

 

Geometriai összefüggések felismerése  
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o Megbízhatóan tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert 

szempont szerinti alakzatok szétválogatására, rendezésére. 

o Tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani. Ehhez ritkán igényel segítséget. 

o Meg tudja nevezni a megismert síkidomokat és testeket, jártas az alakzatok 

tükrösségének és egyéb megismert tulajdonságainak megállapításában, egyszerű 

megfigyelések megfogalmazásában. 

o Segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani. Megfigyelései nem mindig 

pontosak, ezért a síkidomok, testek szétválogatásában, rendezésében, 

összehasonlításában sokat téveszt. 

o A tanult alakzatok megnevezésében bizonytalan, a tükrösség és egyéb tulajdonságok 

megállapítására önállóan még nem képes. 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 

Érdeklődés 

 

o A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő. 

o A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését tanítói segítséggel lehet felkelteni és 

fenntartani. 

o A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. 

 

Megismerő tevékenységekben való eredményessége 

 

o Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során felismeri az 

összefüggéseket. 

o Megfigyelései többnyire pontosak, de a tapasztalatok felidézése, rögzítése során az 

összefüggések felismeréséhez tanítói segítségre van szüksége. 

o Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok felidézésében, 

rögzítésében is bizonytalan. Nehezen fedez fel összefüggéseket. Megismerő 

tevékenységében sok segítségre van szüksége. 

o Ismeri és alkalmazza a gyalogos közlekedés elemi szabályait. 

o Ismeri, de ritkán alkalmazza a gyalogos közlekedés elemi szabályait. 

o Nem ismeri, és nem alkalmazza a közlekedési szabályokat. 

o Figyelmeztetésre, segítségre szorul a közlekedésben. 

 

Alkalmazás, tájékozottság 

 

o Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit új 

feladathelyzetben is megbízhatóan fel tudja idézni. Az élő és élettelen környezettel 

kapcsolatos tájékozottsága kiváló. 

o Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit nem 

mindig tudja pontosan felidézni és alkalmazni. Tájékozottsága főként a növények 

körében jó. 

o Tapasztalás útján megszerzett ismereteit megőrzi, főként az állatok iránt mutat 

érdeklődést. Tudásbeli hiányosságai a tanultak gyors felejtéséből adódnak. 

o Élő és élettelen környezetére az iskolában és az iskolán kívüli programok alkalmával 

is egyre tudatosabban figyel. 

o Élő és élettelen környezetére még nem mindig figyel tudatosan. A magatartási 

szabályokat tudja, de alkalmazásukat sokszor figyelmen kívül hagyja, pl. 
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csoporthelyzetben, a közlekedésben. Ezzel veszélyezteti a saját és mások testi épségét 

is. Ezért gyakran kell figyelmeztetni. 

 

ÉNEK-ZENE 

 

Érdeklődés, aktivitás 

 

o A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

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

o A zenét szereti, élvezi, de a feladatok elvégzésében bátorításra szorul. 

 

Ritmikai készség 

 

o Ritmikai készsége a tanult és gyakorolt dalokban fejlett. 

o Ritmikai készsége megfelelő, ha a ritmikai motívumok a tanult dalokhoz 

kapcsolódnak. 

o Ritmikai készsége kialakulóban van, dalrészletek ritmusát képes bemutatni. 

o Képes a dalokat dalritmusról felismerni. 

o Képes a dalok ritmusát összehasonlítani. 

o Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul. 

o Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére pontosan végzi, képes a 

társakkal való együttmozgásra, a tempótartásra. 

o Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére néha eltéveszti, de törekszik a 

társakkal való együttmozgásra, és a tempótartásra. 

o Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére gyakran eltéveszti, a 

társakkal való együttmozgásban és a tempótartásban bizonytalan 

 

Dallami készség, éneklés 

 

o Zenei hallása az ismert és gyakorolt dalok esetében kiváló, tisztán, pontosan énekel. 

o Zenei hallása jó, a gyakorolt dalokat többnyire tisztán énekli. 

o Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de időnként pontatlanul és bátortalanul énekel. 

o Zenei hallása külön fejlesztésre szorul. 

o Énekes-mozgásos játékokban szívesen részt vesz. 

o Az énekes–mozgásos játékokba nem szívesen kapcsolódik be, a zenéhez kapcsolódó 

ritmikus mozgás örömét még nem fedezte fel. 

  

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

Érdeklődés 

 

o A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel 

és odaadással végzi. Szép munkák kerülnek ki a keze alól. 

o Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni stb. A vizuális kultúra körébe tartozó 

tevékenységeket általában szívesen végzi. 

o Egyelőre nem szívesen rajzol, fest. Gyakran bátorításra, segítségre szorul. 

 

Ábrázolás 

 

o Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázolja gondolatait, érzéseit. 
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o Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítséggel megfelelően képes ábrázolni, 

amit szeretne kifejezni. 

o Ábrázolási készsége lassan fejlődő. Megfigyeléseit tanítói segítségadás mellett sem 

mindig tudja vizuálisan kifejezni saját megelégedésére. 

 

Kifejezés 

 

o Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai egyéniek. 

o Általában törekszik a színek és formák változatosságára. Keresi kifejezésmódját. 

Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól. 

o Kifejezésmódja fejletlen. Kevés színt használ, formaalakítása kezdetleges.  

 

 

TECHNIKAI ÉS GYAKORLATI TEVÉKENYSÉGEK 

 

Érdeklődés 

 

o A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi. 

o A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Munkavégzés 

előtt és közben biztatást igényel. 

o A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése nehezen kelthető fel. 

Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel. 

 

Tájékozottság 

 

o Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e 

téren sokrétű. 

o Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e 

téren korának megfelelő. 

o Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha 

bizonytalan. Általános tájékozottsága e téren kicsit hiányos.  

 

Eszközhasználat 

 

o A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül 

ügyes. 

o A munkafolyamatokban megismert anyagokat és eszközöket életkorának megfelelően 

használja. 

o A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában bizonytalan. 

Munka közben sok segítséget igényel. 

 

A munkavégzés minősége 

 

o A technikaórán készülő munkadarab tervezésében kreatív. A kivitelezésben igényes és 

pontos. 

o A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes és pontos. 

o A technikaórán készülő munkadarabot türelmesen készíti el, de nem mindig pontos a 

kivitelezésben. 

o A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes, kapkodó. 

Munkájának minőségével ilyenkor maga is elégedetlen. 
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TESTNEVELÉS 

 

Mozgáskoordináció 

 

o Mozgása összerendezett. 

o Mozgásának összerendezettsége fejlődő. 

o Mozgása bizonytalan, összerendezetlen. 

 

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben 

 

o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és igazodik ezekhez. 

Konfliktus- helyzetben is sportszerűen viselkedik. 

o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja 

meg azokat. Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik a társaival. 

o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire ismeri, de gyakran 

előfordul, hogy nem tartja be azokat. Meggondolatlan/ türelmetlen/ erőszakos 

viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi épségét.  

 

Labdajátékok 

 

o A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező. 

o A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező. 

o A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb. 

o A labdajátékokban nem elég aktív, kezdeményező. 

o Különböző méretű labdák kezelésében ügyes, labdaérzéke jó. 

o Különböző méretű labdák gurításával, fogásával, felkapásával és elkapásával részt 

vesz az óra munkájában, de labdakezelése bizonytalan. 

o Különböző méretű labdákkal végzett mozgások közben gyakran hibáz. Labdaérzéke, 

ügyessége külön fejlesztést igényel. 

 

Gimnasztika 

 

o A gimnasztikai gyakorlatokat ütemtartással, pontosan hajtja végre. 

o A gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, pontosan hajtja végre. 

o A gimnasztikai gyakorlatokat nem mindig hajtja végre ütemtartással, fegyelmezetlenül 

végzi. 

 

Atlétika 

 

o Gyors és kitartó futásra is képes. 

o A szökdeléseket, ugrásokat megfelelő ritmusban hajtja végre. 

o A szökdeléseket, ugrásokat nem tudja megfelelő ritmusban végrehajtani. 

o A kislabda-hajítás adott technikáját elsajátította, képes a szert távolba és célba juttatni. 

o A kislabda-hajítás adott technikáját nem tudta elsajátítani, nem képes a labdát távolba 

és célba juttatni. 

o Képes különböző testhelyzetekből dobásokra álló és mozgó célpontokra. 

o A különböző testhelyzetekből végrehajtott dobásokat nehezen tudja kivitelezni. 

 

Torna 
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o Szívesen végzi a játékos feladatokat támasz- és függéshelyzetben. 

o A támasz- és függésgyakorlatok sikeres végzéséhez erősítenie kell izomzatát. 

o Képes gurulóátfordulást végezni előre és hátra. 

o A gurulások kivitelezése nehézséget okoz. 

 

 

MÁSODIK OSZTÁLY 

 

Az év végi értékeléshez 

 

MAGATARTÁS (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint) 

 

SZORGALOM (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint) 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

Beszéd 

 

Beszédértés 

 

o Az egyszerű szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. Szívesen vesz részt 

közös beszélgetésekben. 

o Az egyszerű szóbeli közléseket általában megérti. 

o A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés és szavak magyarázata után érti meg 

pontosan.  

o A szóbeli közlések megértéséhez szükséges figyelme és szókincse külön fejlesztést 

igényel. 

o Az egyszerű utasítások megértésére már képes, de nehezen követi a tanító 

magyarázatait és társai beszélgetését. 

o A tanítás menetébe nem tud bekapcsolódni, mert kevés szót ismer, nehezen érti meg a 

kérdéseket és a feladatok utasításait. 

 

Szókincs 

o Szókincse gazdag. 

o Szókincse életkorának megfelelő. 

o Kevés szóval közli gondolatait.  

o Szókincse fejlődéséhez több mesehallgatásra, olvasásra, és beszélgetésre van 

szüksége. 

o Szókincse még fejletlen, bővítésre, pontosításra szorul.  

o Szókincsének gazdagításához külön fejlesztésre van szüksége. 

 

Kiejtés 

o Kiejtése tiszta, beszéde jól érthető. 

o Beszéde érthető, de kiejtése kisebb javításokra szorul. 

o Több hangot is hibásan ejt, beszéde ezért nem mindig érthető. 

o Logopédiai fejlesztésre van szüksége a .…. hang(ok) hibás ejtése miatt. 

 

Szóbeli kifejezőképesség. 

 

o Szóbeli kifejezőképessége kiváló. Választékosan közli gondolatait. 
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o Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes 

mondatokkal közli. 

o Gondolatait nehézkesen fejezi ki. Szóbeli kifejezőképessége fejlődéséhez külön 

foglalkozásra van szüksége. 

o A többször gyakorolt olvasmányok tartalmának elmondásában sokat fejlődött. 

o Nehézkesen, akadozva mondja el gondolatait egy adott témáról, ha hosszabban kell 

beszélnie. 

o Összefüggő beszédre önállóan még nem képes. 

 

Olvasás 

 

Érdeklődés 

 

o Szereti a könyveket, szívesen olvas. 

o A tanórán szívesen olvas, de önállóan még nem érdeklődik a könyvek iránt. 

o Igénye van az önálló olvasásra. 

o Kedvenc témáiról szívesen olvas önállóan. 

o Egyelőre még nem talál örömet az olvasásban.. 

 

Hangos olvasás – olvasástechnika. 

 

Felkészülés utáni hangos olvasás. 

 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget képes folyamatosan, hibátlanul vagy egészen 

kevés hibával felolvasni. 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 hibánál többet 

nem ejt. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. Leggyakoribb hibája, hogy mást 

olvas, mint ami a szövegben van. 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 összetartozó szó 

közben már nem kell megállnia. Olvasása jól hallható és érthető. Tipikus 

olvasástechnikai hibái: újrakezdés/ mást olvasás/ betűtévesztés/ betűcsere. Ezeket a 

hibákat tanítói segítséggel javítani tudja. 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 olvasástechnikai 

hibánál többet nem ejt. Olvasási tempója azonban igen lassú, az írásjelekre még nem 

tud odafigyelni. Nem tudja érzékeltetni a mondatfajtának megfelelő hanglejtést és 

hangsúlyozást. 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget az élőbeszédhez közelítő tempóban fel tud 

olvasni úgy, hogy törekszik az írásjelek érzékeltetésére és a kifejező hangsúlyozásra, 

de gyakran követ el olvasástechnikai hibát. 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget pontosságra törekvően olvas fel. A mondatok 

végét azonban nem érzékelteti, hanglejtésével nem jelzi a beszélői szándékot. (pl. 

kérdés, kijelentés). 

o Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget is csak lassú tempóban, akadozva, betűzve 

tud felolvasni. Közben gyakran követ el olvasástechnikai hibát, az írásjeleket 

többnyire nem veszi figyelembe. 

o Gyakori hibás hanglejtése és indokolatlan szünettartásai miatt nehezen érthető, amit 

felolvas. 

 

Néma olvasás – szövegértés 
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Szövegértés bizonyítása szóban 

 

o Képes hosszabb ideig csendesen magában olvasni, az olvasottak tartalmáról pontos 

információi vannak. 

o Képes magában olvasni figyelmesen és tartósan, az olvasottak tartalmával kapcsolatos 

kérdésekre helyesen válaszol.  

o Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasottakat többé-kevésbé pontosan fel 

tudja idézni. 

o Tartósan képes magában olvasni, de az olvasottak tartalmát csak hiányosan tudja 

felidézni. Fejletlen olvasástechnikája miatt hosszú időre van szüksége a rövid 

szövegek elolvasásához is. 

o Nehezen érti meg, amit olvas, így a szöveg tartalmát nagyon pontatlanul vagy alig 

tudja felidézni. 

 

Szövegértés bizonyítása írásban 

 

o Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és a szöveghez kapcsolódó 

feladatokat írásban egyedül megoldja. 

o Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a szöveghez kapcsolódó 

feladatokat írásban csak segítséggel tudja megoldani. 

o Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a megértést vizsgáló feladatok 

közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani. 

o Tájékozódásra a könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben önállóan is képes: pl. 

lexikonban, szótárban, tartalomjegyzékben. 

o Képes ismeretlen szavakat egyedül megkeresni egyszerűen kezelhető lexikonokban, 

szótárakban; a megértéshez fel tudja használni az olvasókönyvben lévő 

szómagyarázatokat. 

o Tanítói segítséggel képes ismeretlen szavakat megkeresni egyszerűen kezelhető 

lexikonokban, szótárakban. A megértéshez tanítói irányítással fel tudja használni az 

olvasókönyvben lévő szómagyarázatokat. 

o Az olvasókönyvén kívül más könyveket még nem használ. 

 

Írás, Íráskép 

 

o Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, szép. 

o Betűalakítása, betűkapcsolása időnként szabálytalan, egyenetlen. 

o Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan. Írása ettől még olvasható, de nem 

szép. 

o Betűalakítása, betűkapcsolása olyan mértékben eltér a szabályostól, hogy írása már 

nehezen olvasható. 

o Írása lendületes, egyenletes és jól olvasható. 

o Vonalvezetése határozott, képes a sor kitöltésére. 

o Vonalvezetése bizonytalan, időnként kilép a vonalak közül. 

 

Füzetvezetés 

 

o Füzete tiszta, rendes, áttekinthető. 

o Füzetébe egyre rendezettebben dolgozik. 

o Füzetei rendezetlenek. 

o Füzetvetése igényes, rendezett. 
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o Füzetvezetésének rendezettsége sokat fejlődött. 

 

Helyesírás 

 

o Írás közben kevés hibát ejt. 

o Többnyire hibátlanul másol, de emlékezetből íráskor és tollbamondáskor még gyakran 

téveszt.  

o Sok hibával ír. 

o Gyakori hibái másoláskor:………….; tollbamondásra  íráskor:……………; 

emlékezetből íráskor:……………. 

o Gyakran elhagyja a mondatvégi írásjeleket. 

o A begyakorolt szókészlet körében is bizonytalan a j és az ly hangok jelölésében. 

o Sokszor téveszt a hangok időtartamának jelölésében. 

o Speciális egyéni gyakorlásra, fejlesztésre van szüksége helyesírása javulásához. 

 

 

MATEMATIKA 

 

Számfogalom 

 

o A matematikai feladatok megoldásával szívesen foglalkozik. 

A százas számkörben számfogalma kialakult. Az egyjegyű és a kétjegyű számokat is 

helyesen olvassa, írja, csoportosítja és rendezi. Pontosan jelöli helyüket a 

számegyenesen, és meg tudja nevezni a számok tulajdonságait. 

o A százas számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában helyesen olvassa, írja 

az egy- és a kétjegyű számokat. A számlálásban, összehasonlításban, a számok sorba 

rendezésében téveszt. Nem mindig találja meg a számok helyét a számegyenesen, a 

számok tulajdonságainak megnevezésében és a számszomszédok felismerésében néha 

bizonytalan. 

o A százas számkörben számfogalma még nem alakult ki. A számok írásában gyakran 

téveszt. A számlálásban néha hibázik. A számok összehasonlításában, növekvő és 

csökkenő sorba rendezésében gyakran téveszt és helyüket a számegyenesen nem 

mindig találja meg.  

o A matematikai feladatok iránt ritkán mutat érdeklődést. Figyelme gyakran 

elkalandozik. Önálló munkái sajnos sok esetben hibásak. 

o A matematikai feladatokat nem szívesen végzi. Órai aktivitása változó, gyakran 

elkalandozik, nem figyel. Önálló munkái hiányosak, hibásak, ezért matematikából sok 

gyakorlásra, külön fejlesztésre van szüksége. 

 

Mennyiségfogalom 

 

o Képes a különböző mennyiségek méréshez szükséges összehasonlítására, sorba 

rendezésére. Helyesen ismeri fel és fejezi ki a mennyiségek közötti viszonyokat. A 

megismert mérőeszközöket és a tanult mértékegységeket jól használja. Mértékváltásai 

hibátlanok. 

o Kis segítséggel képes különböző mennyiségek méréshez szükséges összehasonlítására, 

sorba rendezésére. A mérőeszközöket és a tanult mértékegységeket ismeri, de 

használatukban bizonytalan. Mértékváltásai nem mindig hibátlanok. 

o A mennyiségek meg- és kimérésében még nem szerzett elég gyakorlatot. A megismert 

mérőeszközök körében nem igazodik el kellő biztonsággal. Néha összetéveszti a  
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mértékegységeket. A méréshez kapcsolódó összehasonlításban, sorba rendezésben 

folyamatos segítséget igényel. 

o Önállóan végzett mértékváltásai gyakran hibásak. Ebben a tevékenységben külön 

egyéni fejlesztésre szorul, sok mérési tapasztalatra van szüksége. 

 

 

Műveletvégzés, számolási készség 

 

o Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, kirakással, rajzzal 

megjeleníteni. Az összetett számfeladatokat is meg tudja oldani, többnyire eszköz 

nélkül is hibátlanul. Fejszámolása gyors és pontos. 

o A tanult műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában, leírásában, 

műveletek kirakással, rajzzal történő megjelenítésében néha segítségre szorul. 

Eszközhasználat nélkül is kevés hibával számol. 

o Az összetettebb számfeladatok megoldásában gyakran hibázik.  

o Fejszámolása átlagos tempójú, ritkán téveszt. 

o A szorzó-/ bennfoglaló táblákat jól begyakorolta. 

o A szorzó-/ bennfoglaló táblákat már jól tudja, néha azonban eltéveszti. 

o A szorzó-/ bennfoglaló táblákat még sokat kell gyakorolnia. 

o Egyelőre csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult műveleteket leolvasni, 

leírni; kirakással, rajzzal megjeleníteni. 

o Sok hibával végzi a négy alapműveletet. A számoláshoz gyakran használ még 

segédeszközt. 

o Az összetett számfeladat megoldásában általában segítségre van szüksége. 

Fejszámolásban lassú, gyakran pontatlan. 

 

 

Szöveges feladatok megoldása 

 

o A szöveges feladatok megoldásában követi a tanult megoldási sorrendet, a feladatot 

helyesen értelmezi. 

o Általában képes a szöveges feladatok megértésére és az adatok lejegyzésére. A 

megoldás tervét kirakással, rajzzal értelmezi, segítséggel a szükséges műveletet is 

elvégzi. 

o Egyre jártasabb a képről, műveletről való szövegalkotásban. Előforduló hibáit 

segítséggel javítani tudja. 

o Tanítói segítséggel tudja a szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal. A 

számítások elvégzésében sem önálló még. Kirakásról, képről szóló történetalkotásokra 

még nem képes.  

 

Geometriai összefüggések felismerése  

 

o Megbízhatóan tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert 

szempont szerinti alakzatok szétválogatására, rendezésére. 

o Tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani. Ehhez ritkán igényel segítséget. 

o Meg tudja nevezni a megismert síkidomokat és testeket, jártas az alakzatok 

tükrösségének és egyéb megismert tulajdonságainak megállapításában, egyszerű 

megfigyelések megfogalmazásában. 
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o Segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani. Megfigyelései nem mindig 

pontosak, ezért a síkidomok, testek szétválogatásában, rendezésében, 

összehasonlításában sokat téveszt. 

o A tanult alakzatok megnevezésében bizonytalan, a tükrösség és egyéb tulajdonságok 

megállapítására önállóan még nem képes. 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 

Érdeklődés 

 

o A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő. 

o A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését tanítói segítséggel lehet felkelteni és 

fenntartani. 

o A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. 

o A természetvédelmi tevékenységekben szívesen részt vesz. 

o Figyelmeztetni kell környezete megbecsülésére és megóvására. 

 

Megismerő tevékenységekben való eredményessége 

 

o Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során felismeri az 

összefüggéseket. 

o Megfigyelései többnyire pontosak, de a tapasztalatok felidézése, rögzítése során az 

összefüggések felismeréséhez tanítói segítségre van szüksége. 

o Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok felidézésében, 

rögzítésében is bizonytalan. Nehezen fedez fel összefüggéseket. Megismerő 

tevékenységében sok segítségre van szüksége. 

o Ismeri és alkalmazza a gyalogos közlekedés elemi szabályait. 

o Ismeri, de nem mindig alkalmazza a gyalogos közlekedés elemi szabályait. 

o Nem ismeri, és nem alkalmazza a közlekedési szabályokat. 

o Figyelmeztetésre, segítségre szorul a közlekedésben. 

 

Alkalmazás, tájékozottság 

 

o Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit új 

feladathelyzetben is megbízhatóan fel tudja idézni. Az élő és élettelen környezettel 

kapcsolatos tájékozottsága kiváló. 

o Tájékozódása közvetlen környezetében, szülőföldjén biztos. 

o Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit nem 

mindig tudja pontosan felidézni és alkalmazni. Tájékozottsága főként a növények 

körében jó. 

o Tapasztalás útján megszerzett ismereteit megőrzi, főként az állatok iránt mutat 

érdeklődést. Tudásbeli hiányosságai a tanultak gyors felejtéséből adódnak. 

o Élő és élettelen környezetére az iskolában és az iskolán kívüli programok alkalmával 

is egyre tudatosabban figyel. 

o Élő és élettelen környezetére még nem mindig figyel tudatosan. A magatartási 

szabályokat tudja, de alkalmazásukat sokszor figyelmen kívül hagyja, pl. 

csoporthelyzetben, a közlekedésben. Ezzel veszélyezteti a saját és mások testi épségét 

is. Ezért gyakran kell figyelmeztetni. 
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ÉNEK-ZENE 

 

Érdeklődés, aktivitás 

 

o A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

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

o A zenét szereti, élvezi, de a feladatok elvégzésében bátorításra szorul. 

o Érdeklődését, figyelmét nehéz a zene iránt felkelteni és ébren tartani. 

 

Ritmikai készség 

 

o Ritmikai készsége a tanult és gyakorolt dalokkal kapcsolatos feladatok végzése 

közben jó fejlettséget mutat. 

o A ritmikai elemeket felismeri, ha a ritmikai motívumok a tanult dalokhoz 

kapcsolódnak. 

o Ritmikai készsége kialakulóban van, dalrészletek ritmusát képes bemutatni. 

o Képes a tanult dalokat dalritmusról felismerni. 

o Képes a dalok ritmusát összehasonlítani. 

o Ritmikai készsége külön, egyéni fejlesztésre szorul. 

o Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére pontosan végzi, képes a 

társakkal való együttmozgásra, a tempótartásra. 

o Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére néha eltéveszti, de törekszik a 

társakkal való együttmozgásra, és a tempótartásra. 

o Az egyenletes járást ritmustapsra, éneklésre vagy zenére gyakran eltéveszti, a 

társakkal való együttmozgásban és a tempótartásban bizonytalan 

 

Dallami készség, éneklés 

 

o Zenei hallása az ismert és gyakorolt dalok esetében kiváló, tisztán, pontosan énekel. 

o Zenei hallása jó, a gyakorolt dalokat a többiekkel együtt többnyire tisztán énekli. 

o Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de időnként pontatlanul és bátortalanul énekel. 

o Zenei hallása külön fejlesztésre szorul. 

o Énekes-mozgásos játékokban szívesen részt vesz. 

o Az énekes–mozgásos játékokba nem szívesen kapcsolódik be, a zenéhez kapcsolódó 

ritmikus mozgás örömét még nem fedezte fel. 

  

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

Érdeklődés 

 

o A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel 

és odaadással végzi. Szép munkák kerülnek ki a keze alól. 

o Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni stb. A vizuális kultúra körébe tartozó 

tevékenységeket általában szívesen végzi. 

o Egyelőre nem szívesen rajzol, fest. Gyakran bátorításra, segítségre szorul. 

 

Ábrázolás 

 

o Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázolja gondolatait, érzéseit. 
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o Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítséggel megfelelően képes ábrázolni, 

amit szeretne kifejezni. 

o Ábrázolási készsége lassan fejlődő. Megfigyeléseit tanítói segítségadás mellett sem 

mindig tudja vizuálisan kifejezni. 

Kifejezés 

 

o Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai egyéniek. 

o Általában törekszik a színek és formák változatosságára. Keresi kifejezésmódját. 

Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól. 

o Kifejezésmódja fejletlen. Kevés színt használ, formaalakítása kezdetleges.  

 

TECHNIKAI ÉS GYAKORLATI TEVÉKENYSÉGEK 

 

Érdeklődés 

 

o A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi. 

o A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Munkavégzés 

előtt és közben biztatást igényel. 

o A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése nehezen kelthető fel. 

Munkavégzés előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel. 

 

Tájékozottság 

 

o Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e 

téren sokrétű. 

o Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e 

téren korának megfelelő. 

o Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha 

bizonytalan. Általános tájékozottsága e téren kicsit hiányos.  

 

Eszközhasználat 

 

o A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül 

ügyes. 

o A munkafolyamatokban megismert anyagokat és eszközöket életkorának megfelelően 

használja. 

o A munkafolyamatokban megismert anyagok és eszközök használatában bizonytalan. 

Munka közben sok segítséget igényel. 

 

A munkavégzés minősége 

 

o A technikaórán készülő munkadarab tervezésében kreatív. A kivitelezésben igényes és 

pontos. 

o A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes és pontos. 

o A technikaórán készülő munkadarabot türelmesen készíti el, de nem mindig pontos a 

kivitelezésben. 

o A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes, kapkodó. 

Munkájának minőségével ilyenkor maga is elégedetlen.  

 

TESTNEVELÉS 
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Mozgáskoordináció 

 

o Mozgása összerendezett. 

o Mozgásának összerendezettsége fejlődő. 

o Mozgása bizonytalan, összerendezetlen. 

 

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben 

 

o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és igazodik ezekhez. 

Konfliktus- helyzetben is sportszerűen viselkedik. 

o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja 

meg azokat. Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik a társaival. 

o A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire ismeri, de gyakran 

előfordul, hogy nem tartja be azokat. Meggondolatlan/ türelmetlen/ erőszakos 

viselkedésével veszélyezteti saját és mások testi épségét.  

 

Labdajátékok 

 

o A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező. 

o A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező. 

o A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb. 

o A labdajátékokban nem elég aktív, kezdeményező. 

 

 

Gimnasztika 

 

o A gimnasztikai gyakorlatokat ütemtartással, pontosan hajtja végre. 

o A gimnasztikai gyakorlatokat többnyire ütemtartással, de néha pontatlanul hajtja 

végre. 

o A gimnasztikai gyakorlatokat nem mindig hajtja végre ütemtartással, fegyelmezetlenül 

végzi. 

 

Atlétika 

 

o Gyors és kitartó futásra is képes. 

o A szökdeléseket, ugrásokat megfelelő ritmusban hajtja végre. 

o A szökdeléseket, ugrásokat nem tudja megfelelő ritmusban végrehajtani. 

o A kislabda-hajítás adott technikáját elsajátította, képes a szert távolba és célba juttatni. 

o A kislabda-hajítás adott technikáját nem tudta elsajátítani, nem képes a labdát távolba 

és célba juttatni. 

o Képes különböző testhelyzetekből dobásokra álló és mozgó célpontokra. 

o A különböző testhelyzetekből végrehajtott dobásokat nehezen tudja kivitelezni. 

 

Torna 

 

o Szívesen végzi a játékos feladatokat támasz- és függéshelyzetben. 

o A támasz- és függésgyakorlatok sikeres végzéséhez erősítenie kell izomzatát. 

o Képes gurulóátfordulást végezni előre és hátra. 

o A gurulóátfordulást előre biztonsággal végzi. 
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o A gurulások kivitelezése mindkét irányban nehézséget okoz. 

 

Labdajátékok 

 

o A labdajátékokban ügyes, aktív, kezdeményező. 

o A labdajátékokban aktív, de nem kezdeményező. 

o A labdajátékokban egyre ügyesebb, aktívabb, kezdeményezőbb. 

o A labdajátékokban nem elég aktív, kezdeményező. 

o Különböző méretű labdák kezelésében ügyes, labdaérzéke jó. 

o Különböző méretű labdák gurításával, fogásával, felkapásával és elkapásával részt 

vesz az óra munkájában, de labdakezelése bizonytalan. 

o Különböző méretű labdákkal végzett mozgások közben gyakran ejt hibát. 

Labdaérzéke, ügyessége külön fejlesztést igényel. 

o A csapatjátékokban együttműködő, képes a szabályok megtartására és alkalmazására. 

o A csapatjátékban elsősorban a csapattársakra, a történésekre képes figyelni. Ezért 

sokszor kell figyelmeztetni a szabályokra. 

 

 

3. OSZTÁLY 

 

A félévi szöveges minősítéshez 

 

MAGATARTÁS (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint) 

 

SZORGALOM (az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint) 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Beszéd 

 

Szókincs 

 Szókincse életkorához képest gazdag.  

 Szókincse életkorának megfelelő.  

 Kevés szóval közli gondolatait.  

 Szókincse fejlesztéséhez több olvasásra, és az olvasottakról való beszélgetésre van 

szüksége.  

 Szókincse egyelőre hiányos, bővítésre, pontosításra szorul.  

 Fejlődéséhez a szavak jelentésének az értelmezésére, sok olvasásra, és az olvasottakról 

való beszélgetésre van szüksége. 

Helyes kiejtés 

 Kiejtése tiszta, időtartam- és artikulációs hibái nincsenek. A kiemelés eszközeit 

helyesen alkalmazza szabad beszéd vagy irodalmi mű előadása közben  

 Kiejtése megfelelő, de artikulációja kisebb javításokra szorul.  

 Kiejtése bizonytalan, a kiemelés eszközeit legtöbbször bizonytalanul alkalmazza 

szabad beszéd vagy irodalmi mű előadása közben.  

 A tiszta beszéd eléréséhez, logopédiai fejlesztésre van szüksége. 
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Szóbeli kifejezőképesség spontán beszédhelyzetben 

 Szóbeli kifejezőképessége életkorához képest kiváló. Választékosan közli gondolatait.  

 Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes 

mondatokkal közli.  

 Körülményesen, nehézkesen fejezi ki gondolatait. Szóbeli kifejezőképessége 

fejlődéséhez külön foglalkozásokra van szüksége.  

 A többször gyakorolt olvasmányok tartalmának elmondásában sokat fejlődött.  

 Nehézkesen, akadozva mondja el gondolatait egy adott témáról, ha hosszabban kell 

beszélnie.  

 Összefüggő beszédre önállóan még nem képes. 

Vers- és prózamondás 

 Az irodalmi szövegek memorizálásának egyszerűbb technikáját ismeri, sikeresen 

alkalmazza, és rövidebb verset és prózát vagy prózarészletet kifejezően és 

magabiztosan tud előadni társai vagy akár közönség előtt is.  

 Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza.  

 Ismeretlen hallgatóság előtt egyelőre nem szívesen ad elő verset, ebben bátorításra van 

szüksége, pedig társai és tanítói szerint is képes lenne rá.  

 Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, és legtöbbször jól 

alkalmazza. Jó lenne, ha családi körben vállalkozna arra, hogy verset vagy mesét 

mondjon.  

 Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját nem mindig alkalmazza jól, ezért 

verset, mesét, meserészletet egyelőre bizonytalanul mond el. A szöveg 

memorizálásában több segítségre van még szüksége, és gyakori biztatást, bátorítást 

igényel 

Olvasás 

 

Az olvasáshoz, a könyvekhez való viszonyulás 

 Szereti a könyveket, szívesen olvas.  

 A tanórán szívesen olvas, de önállóan még nem érdeklődik a könyvek iránt.  

 Igénye van az önálló olvasásra.  

 A kedvenc témáiról szívesen olvas önállóan.  

 Egyelőre még nem talál örömet az olvasásban.  

 Nagyon sok biztatásra és speciális segítségre van szüksége. 

Hangos olvasás - olvasástechnika 

 Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget képes folyamatosan, hibátlanul vagy egészen 

kevés hibával felolvasni.  

 Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 hibánál többet 

nem ejt. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. Leggyakoribb hibája, hogy mást 

olvas, mint ami a szövegben van.  

 Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 összetartozó szó 

közben már nem kell megállnia. Olvasása jól hallható és érthető. Tipikus 

olvasástechnikai hibái: újrakezdés/ mást olvasás/ betűtévesztés/ betűcsere. Ezeket a 

hibákat tanítói segítséggel javítani tudja.  
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 Felkészülés után 5-6 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 3-4 olvasástechnikai 

hibánál többet nem ejt. Olvasási tempója azonban igen lassú, az írásjelekre még nem 

tud odafigyelni. Nem tudja érzékeltetni a mondatfajtának megfelelő hanglejtést és 

hangsúlyozást. 

Néma olvasás - szövegértés 

 

Szövegértés bizonyítása szóban 

 Képes magában olvasni figyelmesen és tartósan, az olvasottak tartalmával kapcsolatos 

kérdésekre helyesen válaszol.  

 Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasottakat többé-kevésbé pontosan fel 

tudja idézni.  

 Tartósan képes magában olvasni, de az olvasottak tartalmát csak hiányosan tudja 

felidézni. Fejletlen olvasástechnikája miatt hosszú időre van szüksége a rövid 

szövegek elolvasásához is.  

 Nehezen érti meg, amit olvas, így a szöveg tartalmát nagyon pontatlanul vagy alig 

tudja felidézni. 

Szövegértés bizonyítása írásban 

 Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és a szöveghez kapcsolódó 

feladatokat írásban egyedül megoldja.  

 Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a szöveghez kapcsolódó 

feladatokat írásban csak segítséggel tudja megoldani.  

 Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de a megértést vizsgáló feladatok 

közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.  

 Tájékozódásra a könyvekben és egyéb nyomtatott szövegekben önállóan is képes: pl. 

lexikonban, szótárban, tartalomjegyzékben.  

 Képes ismeretlen szavakat egyedül megkeresni egyszerűen kezelhető lexikonokban, 

szótárakban; a megértéshez fel tudja használni az olvasókönyvben lévő 

szómagyarázatokat.  

 Tanítói segítséggel képes ismeretlen szavakat megkeresni egyszerűen kezelhető 

lexikonokban, szótárakban. A megértéshez tanítói irányítással fel tudja használni az 

olvasókönyvben lévő szómagyarázatokat. 

Írás 

 

Írástempó 

 Írástempója az áltagnál gyorsabb.  

 Írástempója az életkorának és az átlagnak megfelelő.  

 Írástempója lassú, folyamatos fejlesztést igényel. 

Helyesírás 

 Az ismert szavak és szókapcsolatok írása közben kevés hibát ejt.  

 Többnyire hibátlanul másol, de emlékezetből íráskor és tollbamondáskor még gyakran 

téveszt.  

 Tollbamondáskor sok hibával ír.  



 
 

354 

 

 Gyakran téveszt az emlékezetből való íráskor.  

 Gyakran elhagyja a mondatvégi írásjeleket.  

 A begyakorolt szókészlet körében is bizonytalan a j és az ly hangok jelölésében.  

 Sokszor téveszt a hangok időtartamának jelölésében. 

Önellenőrzés 

 Helyesírási hibáit önállóan észreveszi és javítja. Ehhez ügyesen használja az ismert 

helyesírási szótárakat, szójegyzékeket. Ismeri és használja a javítókulcs jeleit.  

 Helyesírási hibáit maga még nem mindig veszi észre, de a tanító jelölése alapján 

önállóan javítani tudja. Ismeri a javítókulcs jeleit.  

 Helyesírási hibáit gyakran nem veszi észre, a tanító jelöléseit sem mindig értelmezi 

helyesen, de konkrét segítséggel javítani tudja.  

 A javítókulcs jeleit legtöbbször felismeri, de hibának javítására önállóan nem képes. 

Írásbeli szövegalkotás 

 Önállóan képes elbeszélő és leíró jellegű szöveget szerkeszteni a tanult szempontok 

figyelembe vételével.  

 Fogalmazásaiban alkalmazni tudja a párbeszédek jelölését, és a bekezdésekre tagolást.  

 Általában szívesen ír önállóan fogalmazást, mondatfűzése, kifejezésmódja világos, 

követhető, szóhasználata választékos.  

 Önállóan csak rövid terjedelmű, 5-6 mondatnál nem hosszabb elbeszélő, vagy leíró 

jellegű szöveget tud alkotni. Megbeszélés alapján szinte teljesen képes a szöveget 

kijavítva letisztázni.  

 Egyelőre 2-3 mondatnál hosszabb szöveget nem tud alkotni úgy, hogy a mondatok 

közötti összefüggést biztosítsa.  

 Tanítói jelzések és/vagy közös megbeszélés alapján sem tudja hibáit javítani, a 

jelzések értelmezésében sok segítséget igényel. 

Nyelvtan 

 

Ismeretek, tájékozottság 

 Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő 

szándéka szempontjából. Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig 

tanult szófajokat. Felismeri az összetett szavakat.  

 Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő 

szándéka szempontjából. Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig 

tanult szófajokat, amelyeket gyakorolta.  

 Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő 

szándéka szempontjából. A toldalékokat le tudja választani a szótövekről, de a 

felismerésben és a megnevezésben még gyakran bizonytalan. 

Irodalom 

 

Viszonyulás az irodalomhoz 

 Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Szépirodalmi alkotásokat 

olvas önállóan is. A műelemző tevékenységekben szívesen vesz részt, irodalomórákon 
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aktív. Hozzászólásai mély érzelmi átélést, gazdag képzelőerőt, és eredeti 

gondolkodásmódot mutatnak. Szívesen tanul memoritereket.  

 Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Időnként önállóan is olvas 

szépirodalmi alkotásokat. Irodalomórákon nem mindig aktív, de feladatmegoldásai, 

felszólításra történő megnyilatkozásai mély érzelmi átélést mutatnak. Aránylag 

könnyen tanul memoritereket.  

 Az irodalmi művek megismeréséhez általában szívesen kezd hozzá, de a műelemző 

tevékenységek közben időnként elfárad, elkalandozik. Az irodalomórákon aktivitása 

változó. A memoriterek bevésésében és felidézésében bizonytalan.  

 Az irodalmi művek megismerése iránt sajnos ritkán mutat igazi érdeklődést, gyakran 

közömbös. Szépirodalmi alkotásokat önszántából nem olvas. Nem szívesen tanul 

memoritereket. 

MATEMATIKA 

 

Számfogalom 

 A matematikai feladatok megoldásával szívesen foglalkozik.  

 Az ezres számkörben számfogalma kialakult. A háromjegyű számokat is helyesen 

olvassa, írja, csoportosítja és rendezi. Pontosan jelöli helyüket a számegyenesen, és 

meg tudja nevezni a számok tulajdonságait.  

 Az ezres számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában helyesen olvassa, írja 

a háromjegyű számokat. A számlálásban, összehasonlításban, a számok sorba 

rendezésében téveszt. Nem mindig találja meg a számok helyét a számegyenesen, a 

számok tulajdonságainak megnevezésében és a számszomszédok felismerésében néha 

bizonytalan.  

 A százas számkörben számfogalma még nem alakult ki. A számok írásában gyakran 

téveszt. A számlálásban néha hibázik. A számok összehasonlításában, növekvő és 

csökkenő sorba rendezésében gyakran téveszt, és helyüket a számegyenesen nem 

mindig találja meg. 

Műveletvégzés, számolási készség 

 Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, kirakással, rajzzal 

megjeleníteni. Az összetett számfeladatokat, és a tanult írásbeli műveleteket is meg 

tudja oldani, többnyire eszköz nélkül is hibátlanul. A kerekítés és becslés fogalmával 

tisztában van, helyesen alkalmazza.  

 A tanult műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában, leírásában, 

műveletek kirakással, rajzzal történő megjelenítésében segítségre szorul. 

Eszközhasználat nélkül, kevés hibával végzi a négy alapműveletet. Az összetett 

számfeladatok és a tanult írásbeli műveletek megoldásában gyakori a tévesztése. A 

kerekítés és becslés fogalmával tisztában van, de nem mindig helyesen alkalmazza  

 Csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult műveleteket leolvasni, leírni; 

kirakással, rajzzal azokat megjeleníteni. Sok hibával végzi a négy alapműveletet. Az 

összetett számfeladatok, és a tanult írásbeli műveletek megoldásában általában 

segítségre van szüksége. A kerekítés és becslés fogalmával tisztában van, de sokszor 

hibásan alkalmazza. 

Szöveges feladatok megoldása 
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 Képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat megjeleníteni 

kirakással, rajzzal, megoldani művelettel, és önállóan le tudja jegyezni az adatokat.  

 Általában képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat 

kirakással, rajzzal megjeleníteni, művelettel megoldani, és az adatokat lejegyezni.  

 Egyelőre csak tanítói segítséggel tud egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű 

szöveges feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani művelettel. 

Geometriai összefüggések felismerése és alkalmazása 

 Megbízhatóan tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert 

szempont szerinti szétválogatásra, rendezésre. Meg tudja nevezni a megismert 

síkidomokat és testeket, jártas az alakzatok tükrösségének és egyéb megismert 

tulajdonságainak megállapításában, egyszerű megfigyelések megfogalmazásában.  

 Tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert szempont szerinti 

szétválogatásra, rendezésre. Ritkán igényel segítséget.  

 Egyelőre csak segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani. Megfigyelései 

gyakran pontatlanok, ezért a síkidomok, testek szétválogatásában, rendezésében, 

összehasonlításában sokat téveszt. 

Környezetismeret 

 

Érdeklődés 

 A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő. Szívesen vállal 

önálló gyűjtőmunkát, szeret kísérletezni.  

 A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését- tudatos megfigyeltetéssel - fel lehet 

kelteni. Nem mindig szívesen, vagy tanítói segítséggel vállal önálló gyűjtőmunkát, 

végez egyszerűbb kísérleteket.  

 A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. Egyelőre nem szívesen vállal 

önálló gyűjtőmunkát, nem szívesen végez kísérleteket. 

Megismerő tevékenységekben való eredményessége 

 Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során felismeri az 

összefüggéseket. Képes az adatokat, folyamatokat megadott szempont szerint 

csoportosítani, rendszerezni.  

 Megfigyelései többnyire pontosak, de a tapasztalatok felidézése, rögzítése során 

egyelőre csak tanítói segítséggel ismeri fel az összefüggéseket. A jelenségeket, 

folyamatokat, adatokat megadott szempont szerint segítséggel képes csoportosítani.  

 Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok felidézésében, 

rögzítésében is bizonytalan. Egyelőre az adatok, folyamatok rendszerezésében, 

csoportosításában sok segítségre van szüksége. 

Ismeretek alkalmazása, tájékozottság, környezettudatos magatartás 

 Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit tartósan 

megőrzi, megfelelő helyzetben megbízhatóan fel tudja idézni. Az élő és élettelen 

környezettel kapcsolatos tájékozottsága kiváló.  
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 Élő és élettelen környezetére az iskolában és az iskolán kívüli programok alkalmával 

is egyre tudatosabban figyel. Magatartását a maga és mások testi épségét kímélő 

módon tudja szabályozni a gyalogos közlekedés közben is.  

 Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit 

hosszabb idő után már nem mindig tudja pontosan felidézni. A legtöbb probléma a 

hallott vagy olvasott ismeretek felejtéséből adódik.  

 Élő és élettelen környezetére még nem mindig figyel tudatosan, magatartását még nem 

igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő módon szabályozni. Időnként még a 

tanult közlekedési szabályokról is hajlamos megfeledkezni. Gyakran figyelmeztetésre 

szorul. 

Ének-zene 

 

Érdeklődés, általános zenei képességek 

 

Érdeklődés, aktivitás 

 A zenét szereti, élvezi, az órán kapott feladatokat szívesen végzi.  

 A zenét szereti, élvezi, de az órán kapott feladatokat nem végzi szívesen.  

 A zenét szereti, élvezi, de az órán kapott feladatok önálló elvégzésében bátorításra 

szorul. 

Ritmikai készség 

 Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri.  

 Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, leolvasásában 

ritkán téveszt.  

 A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri fel, olvassa. Külön egyéni fejlesztésre szorul. 

Dallami készség, éneklés 

 Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel. Magabiztosan énekli a dalokat, 

szolmizálva is képes énekelni.  

 Zenei hallása jó, a többiekkel együtt tisztán énekel. Önállóan még nem vállalkozik a 

dalok eléneklésére.  

 Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de időnként pontatlanul/bátortalanul énekel. 

Improvizáció 

 Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez, ritmussorhoz 

szívesen talál ki új dallamot.  

 Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére.  

 Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére 

Ritmikai érzék, tempótartás, mozgáskoordináció 

 Az egyenletes járást ritmus-tapsra éneklésre vagy zenére pontosan végzi, képes a 

társakkal való együttmozgásra, a tempótartásra.  

 Az egyenletes járást ritmus-tapsra, éneklésre vagy zenére még nem mindig pontosan 

végzi, de egyre inkább törekszik a társakkal való együttmozgásra, és a tempótartásra.  
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 Az egyenletes járást ritmus-tapsra, éneklésre vagy zenére még nem mindig pontosan 

végzi, a társakkal való együttmozgásban bizonytalan. 

Vizuális kultúra 

 

Érdeklődés 

 A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel 

és odaadással végez. Többnyire színvonalas munkák kerülnek ki a keze alól.  

 Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni stb. A vizuális kultúra körébe tartozó 

tevékenységeket általában szívesen végzi.  

 Egyelőre nem szívesen rajzol, fest stb., gyakran bátorításra, segítségre szorul. 

Ábrázolás 

 Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázol.  

 Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítségadás után ábrázolása megfelelő.  

 Ábrázolási készsége bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után se mindig tudja 

érvényesíteni. 

Kifejezés 

 Fantáziája színes, kifejezésmódja érzelem-gazdag. Szabadon készített alkotásai 

egyéniek.  

 Kifejezésmódja megfelelő, általában törekszik a színek és formák változatosságára.  

 Kifejezésmódja visszafogott, nem törekszik a színek és formák változatosságára. 

Befogadói képességek 

 Ismeri, meg tudja különböztetni a közismert képzőművészeti ágakat, azok műfajait. 

Képes véleményt alkotni a látott műalkotásról.  

 A tanult képzőművészeti ágak, és azok műfajainak megkülönböztetésében időnként 

még bizonytalan. A látott műalkotásokról tanítói segítséggel képes véleményét 

megfogalmazni. 

Eszközhasználat 

 A tanórákon megismert eszközöket rendeltetésszerűen, takarékosan használja.  

 A tanórákon megismert eszközöket többnyire rendeltetésszerűen, takarékosan 

használja.  

 A tanórákon megismert eszközöket nem mindig használja rendeltetésszerűen, 

előfordul, hogy pazarolja. 

Technikai és gyakorlati tevékenységek 

 

Érdeklődés 

 A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi.  

 A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Munkavégzés 

előtt és közben időnként biztatást igényel.  
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 A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése ingadozó. Munkavégzés előtt és 

közben gyakori biztatást és segítséget igényel. 

Eszközhasználat 

 Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes.  

 Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában tudása korának 

megfelelő.  

 Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként bizonytalan, 

egyelőre sok segítséget igényel. 

A munkavégzés minősége 

 A technikaórán készülő munkadarab tervezésében kreatív, a kivitelezésben pedig 

igényes, pontos.  

 A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes, pontos.  

 A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor türelme, pontosságra törekvése 

változó. 

Testnevelés 

 

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben 

 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és betartja. Minden 

helyzetben sportszerűen viselkedik.  

 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja 

be. Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik.  

 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire érti, de gyakran 

nem tartja be. 

Torna 

 A tornagyakorlatokat koordinált mozgással és esztétikai igényességgel hajtja végre, 

tud egyensúlyozni, támasz-, és függéshelyzetben saját testtömegének megtartására és 

mozgatására is képes. A kötélmászást lábkulcsolással végzi.  

 A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása időnként bizonytalan. 

Támasz- és függőhelyzetekben saját testtömegét nehezen tudja megtartani, mozgatni 

alig képes. A kötélmászást hibás technikával végzi.  

 A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása gyakran bizonytalan. 

Támasz- és függéshelyzetekben saját testtömegének megtartására és mozgatására nem 

képes. Egyelőre nem tud felmászni a kötélre. 

Atlétika 

 Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, futását a változó 

feltételeknek megfelelően szabályozni. A szökdeléseket, ugrásokat összerendezetten 

hajtja végre. A kislabda-hajítás mozdulatait megfelelő technikával végzi.  

 Tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de futását nem mindig képes 

a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. A kislabda-hajítás mozdulatait 

gyakran hibás technikával végzi  
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 Nem tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de rövidebb távon futását 

képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. A kislabda-hajítás mozdulatait 

gyakran hibás technikával végzi. 

HARMADIK OSZTÁLY 

 

A tanév végi minősítéshez 

 

MAGATARTÁS az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint. 

 

SZORGALOM az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Beszéd 

Szókincs 

Szókincse gazdag. 

Szókincse életkorának megfelelő. 

Kevés szóval közli gondolatait. 

Szókincse fejlesztéséhez több olvasásra, és az olvasottakról való beszélgetésre van 

szüksége. 

Szókincse még hiányos, bővítésre, pontosításra szorul. 

Fejlődéséhez a szavak értelmezésére, mondatba helyezésére van szüksége. 

Helyes ejtés 

Kiejtése tiszta, időtartam- és artikulációs hibái nincsenek. A kiemelés eszközeit helyesen 

alkalmazza szabad beszéd vagy irodalmi mű előadása közben. 

Kiejtése megfelelő, időtartam- és artikulációs hibáit kis segítséggel javítani tudja.   

Kiejtése bizonytalan, egyelőre nem tiszta, hibáit segítséggel is nehezen tudja javítani. A 

kiemelés eszközeit legtöbbször bizonytalanul alkalmazza szabad beszéd vagy irodalmi 

mű előadása közben. 

A tiszta beszéd eléréséhez, logopédiai fejlesztést igényel. 

Szóbeli kifejezőképesség spontán beszédhelyzetben 

Szóbeli kifejezőképessége kiváló. Választékosan, szabatosan, gördülékenyen fogalmaz 

szóban. 

Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes mondatokkal 

közli. 

Körülményesen, nehézkesen fejezi ki gondolatait. Segítő kérdésekkel irányítani lehet. 

Szóbeli kifejezőképessége fejlesztésre szorul, mert nehézkesen, akadozva beszél. 

Összefüggő beszédre önállóan még nem képes. 

Vers- és prózamondás 

Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza.  

Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza. Verset 

és prózát vagy prózarészletet kifejezően tud elmondani társai és tanítói előtt.  

Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, és legtöbbször jól alkalmazza. 

Jó lenne, ha bátrabban vállalkozna arra, hogy verset vagy mesét mondjon. 
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A memorizálás technikáját nem mindig alkalmazza jól, ezért verset, mesét, meserészletet 

egyelőre bizonytalanul mond el.  

A szöveg memorizálásában több segítségre van még szüksége, és gyakori biztatást, 

bátorítást igényel. 

 

Olvasás 

Hangos olvasás – olvasástechnika 

Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget hibátlanul vagy legfeljebb 2-3 hibával fel tud 

olvasni.  

 

Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 hibánál többet 

nem követ el. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. Leginkább csak újrakezdési 

hiba fordul elő. 

 

Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy olvasása hallható és 

érthető. olvasástechnikai hibáit (pl: újrakezdés/ mást olvasás/ betűtévesztés/ betűcsere) 

tanítói segítséggel javítani tudja.  

 

Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 olvasástechnikai 

hibánál többet nem ejt ugyan, de tempója lassú, az írásjeleket gyakran nem veszi 

figyelembe, és nem törekszik a kifejező hanglejtésre és hangsúlyozásra. 

 

Felkészülés után 6-8 mondatos szöveget megfelelő tempóban fel tud olvasni úgy, hogy 

törekszik az írásjelek figyelembe vételére és a kifejező hangsúlyozásra, de gyakran (5-

nél többször) követ el olvasástechnikai hibát.  

 

Felkészülés után 6-8 mondatos szöveget aránylag pontosan olvas, de egyelőre a helyes 

tagolásra és a kifejező hangsúlyra, hanglejtésre szinte egyáltalán nem képes. Speciális 

gyakorlási módszer alkalmazására van szükség. 

Néma olvasás – szövegértés 

Szövegértés bizonyítása szóban 

Képes elmélyülten, magában olvasni figyelmesen és tartósan, képes az olvasottak 

tartalmáról beszámolni vagy beszélgetni. 

Rövid ideig képes elmélyülten, magában olvasni, kérdésekre az olvasottak tartalmáról 

beszámolni. 

Tartósan képes magában olvasni, de az olvasottak tartalmát még nem  tudja pontosan 

felidézni. 

Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasása pontatlan és felületes, ezért az 

olvasottak felidézésében is bizonytalan. 

Néma olvasása egyelőre csak a szavak, mondatok szintjén valósul meg. A szöveg 

összefüggéseinek értelmezésére nem képes. 

Szövegértés bizonyítása írásban 

Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és az ahhoz kapcsolódó feladatokat 

írásban egyedül megoldja. Feladatértelmezési problémái általában nincsenek. 
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Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de az ahhoz kapcsolódó feladatokat 

írásban csak segítséggel tudja megoldani. 

Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de az ahhoz kapcsolódó feladatok közül 

csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani. 

Egyelőre gondot jelent számára a szövegben való eligazodás, a lényeges és lényegtelen 

információk elkülönítése, a szövegrészek összefüggéseinek felismerése. 

Nem mindig képes arra, hogy szöveget némán elolvasson figyelmének elterelődése nélkül. 

Az ahhoz kapcsolódó feladatok közül pedig csak az egyszerűbbeket tudja önállóan 

megoldani.  

Írás 

Írástempó 

Írástempója az áltagnál gyorsabb. 

Írástempója az életkorának megfelelő. 

Írástempója lassú, folyamatos fejlesztést igényel. 

Helyesírás 

Írás közben kevés hibát ejt. 

Többnyire hibátlanul másol, de emlékezetből íráskor, és tollbamondás után gyakran 

téveszt.  

Tollbamondás utáni íráskor sok hibája van. 

Emlékezetből íráskor gyakran követ el helyesírási hibát, de tanítói segítséggel képes ezek 

kijavítására.  

Sokszor téveszt a begyakorolt szókészlet körében is. Nagyon bizonytalan a tanult 

szabályok alkalmazásában. 

 Speciális egyéni gyakorlásra, és figyelmének nagyfokú fejlesztésére van szükség. 

Önellenőrzés 

Helyesírási hibáit önállóan észreveszi és javítja. Ehhez ügyesen használja az ismert 

helyesírási szótárakat, szójegyzékeket. Ismeri és használja a javítókulcs jeleit. 

Helyesírási hibáit maga még nem mindig veszi észre, de a tanító jelölése alapján önállóan 

javítani tudja. Ismeri a javítókulcs jeleit. 

Helyesírási hibáit gyakran nem veszi észre, a tanító jelöléseit sem mindig értelmezi 

helyesen, de konkrét segítséggel javítani tudja.  

Írásbeli munkáiban önálló hibajavításra nem képes, mert nem törekszik a figyelmes 

önellenőrzésre.  

Írásbeli szövegalkotás 

Önállóan képes elbeszélő szöveget szerkeszteni a tanult szempontok figyelembe vételével.  

Saját szövegében jelölni tudja az átolvasáskor észrevett fogalmazási és helyesírási hibákat 

a tanult javítókulcs jeleivel. 

Tanítói jelzések alapján képes a szöveget javítani, letisztázni.  

Általában szívesen ír önállóan fogalmazást, mondatfűzése, kifejezésmódja világos, 

követhető, szóhasználata választékos. 

Önállóan csak rövid terjedelmű, 5-6 mondatnál nem hosszabb elbeszélő szöveget tud 

alkotni.  

Még 2-3 mondatnál hosszabb szöveget nem tud alkotni úgy, hogy a mondatok közötti 

összefüggést biztosítsa. Szövegének átolvasásakor nem mindig veszi észre még a 

nyilvánvaló helyesírási hibát sem.  
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Nyelvtan 

Ismeretek, tájékozottság 

Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő 

szándéka szempontjából.  

 

Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat. Felismeri az 

összetett szavakat.  

 

Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő 

szándéka szempontjából.  

Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajok közül azokat, 

amelyeket a legtöbbet gyakoroltunk. 

  

Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő 

szándéka szempontjából.  A szófajok közül nem képes mindegyik felismerésére.  

Irodalom 

Viszonyulás az irodalomhoz, mint művészethez 

Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Szépirodalmi alkotásokat 

rendszeresen olvas önállóan is. Szívesen tanul memoritereket. 

Az irodalmi művek iránt érdeklődő. Időnként önállóan is olvas szépirodalmi alkotásokat. 

Aránylag könnyen tanul memoritereket. 

Az irodalmi művek megismeréséhez általában szívesen kezd hozzá, de a műelemző 

tevékenységek közben időnként elfárad, elkalandozik. A memoriterek bevésésében és 

felidézésében bizonytalan. 

Az irodalmi művek megismerése iránt sajnos ritkán mutat igazi érdeklődést, gyakran 

közömbös. Nem szívesen tanul memoritereket. 

Tájékozottság, ismeretek 

A verseket nagyon ügyesen tudja költői képekre bontani. Fölismeri és megnevezi a tanult 

költői eszközöket.  

 

A verseket tanítói irányítással tudja költői képekre bontani. Többnyire fölismeri és 

megnevezi a tanult költői eszközöket.  

A versek képekre bontásában egyelőre még sok segítséget igényel, de konkrét 

rákérdezésre általában meg tudja nevezni a könnyebben felismerhető költői 

eszközöket. 

 Az elbeszélő jellegű szövegek önálló elemzésében még bizonytalan, de segítséggel 

fölismeri a szerkezeti részeket, a szereplők jellemzőit, a helyszíneket és az időrendet. 

Matematika 

Érdeklődés 

A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen 

végzi. Órákon aktív és figyelmes. Önálló munkái többnyire hibátlanok. 
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A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat legtöbbször 

szívesen végzi. Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan, figyelmesen dolgozik. 

Önálló munkáiban keveset hibázik. 

A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatok iránt ritkán 

mutat igazi érdeklődést. Órai aktivitása változó, önálló munka közben gyakran 

bizonytalan, és aránylag sokat hibázik. 

A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat egyelőre 

nem végzi szívesen. Órákon gyakran elkalandozik, nem figyel. Önálló munkái sajnos 

sok esetben hiányosak vagy hibásak, e téren felzárkóztatásra szorul. 

Számfogalom 

Az ezres számkörben számfogalma kialakult. Az egyjegyű, kétjegyű és a háromjegyű-

számokat is helyesen képzi, olvassa, írja, számlálja, sorba tudja rendezni.  

Az ezres számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában helyesen képzi, olvassa, 

írja az egy-, két- és háromjegyű számokat is. A számlálásban, összehasonlításban, 

sorba-rendezésben  téveszt.  

Legtöbbször megtalálja a számok helyét a számegyenesen, ám a számok tulajdonságainak 

megnevezésében és a számszomszédok felismerésében néha bizonytalan. 

Az ezres számkörben számfogalma még bizonytalan. Nem mindig képzi, olvassa, írja 

pontosan a két- és háromjegyű számokat.  

Műveletvégzés, számolási készség 

Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, kirakással, rajzzal 

megjeleníteni. Fejszámolása gyors és pontos. A kerekítés és becslés fogalmával 

tisztában van, helyesen alkalmazza. 

A tanult műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában, leírásában, műveletek 

kirakással, rajzzal történő megjelenítésében segítségre szorul. Eszközhasználat nélkül, 

kevés hibával végzi a négy alapműveletet. Fejszámolása átlagos tempójú, legtöbbször 

pontos. A kerekítés és becslés fogalmával tisztában van, de nem mindig alkalmazza 

helyesen. 

Csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult műveleteket leolvasni, leírni; 

kirakással, rajzzal azokat megjeleníteni. Sok hibával végzi a négy alapműveletet. 

Fejszámolása elég lassú és gyakran pontatlan.  

Szöveges feladatok megoldása 

Képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat megjeleníteni 

kirakással, rajzzal, megoldani művelettel. Önállóan le tudja jegyezni az adatokat. Tud 

kirakáshoz, képhez, művelethez szöveget alkotni.  

Általában képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat 

kirakással, rajzzal megjeleníteni, művelettel megoldani, és az adatokat lejegyezni.  

Egyelőre csak tanítói segítséggel tud egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges 

feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani művelettel. Kirakásról, képről 

szóló történetalkotásokra még nem vállalkozik.  

Geometriai összefüggések felismerése és alkalmazása 

 

Megbízhatóan tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert 

szempont szerinti szétválogatásra, rendezésre. Meg tudja nevezni a megismert 

síkidomokat és testeket. Képes egyszerű transzformációk végzésére. Ismeri és tudja 

használni a kerület számításának szabályát. 
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Tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert szempont szerinti 

szétválogatásra, rendezésre. Többnyire meg tudja nevezni a megismert síkidomokat és 

testeket. Ismeri, és többnyire jól használja a kerületszámítás szabályát. 

Egyelőre csak segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani. Megfigyelései gyakran 

pontatlanok, ezért a síkidomok, testek szétválogatásában, rendezésében, 

összehasonlításában sokat téveszt. Az elnevezések használatában bizonytalan. 

Környezetismeret 

Érdeklődés 

A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő. Szívesen vállal önálló 

gyűjtőmunkát, szeret kísérletezni. 

A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését– tudatos megfigyeltetéssel – fel lehet 

kelteni. Nem mindig szívesen, vagy tanítói segítséggel vállal önálló gyűjtőmunkát, 

végez kísérleteket. 

A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. Egyelőre nem szívesen vállal önálló 

gyűjtőmunkát, nem szívesen végez kísérleteket. 

Megismerő tevékenységek, ismeretek alkalmazása, tájékozottság 

Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése, rögzítése során felismeri az 

összefüggéseket. Képes az adatokat, folyamatokat megadott szempont szerint 

csoportosítani, rendszerezni. 

Megfigyelései többnyire pontosak, de a tapasztalatok felidézése, rögzítése során egyelőre 

csak tanítói segítséggel ismeri fel az összefüggéseket.  

Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok felidézésében, 

rögzítésében is bizonytalan. Egyelőre az adatok, folyamatok rendszerezésében, 

csoportosításában sok segítségre van szüksége. 

Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit tartósan 

megőrzi, megfelelő helyzetben megbízhatóan fel tudja idézni. 

Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit hosszabb 

idő után már nem mindig tudja pontosan felidézni.  

Tájékozottsága némely területen kicsit hiányos. A legtöbb probléma a hallott vagy 

olvasott ismeretek felejtéséből adódik. 

A környezettudatos magatartás alakulása 

Élő és élettelen környezetére az iskolában és az iskolán kívüli programok alkalmával is 

egyre tudatosabban figyel. Magatartását a maga és mások testi épségét kímélő módon 

tudja szabályozni. 

Élő és élettelen környezetére még nem mindig figyel tudatosan, magatartását egyelőre 

nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő módon szabályozni. 

 Iskolán kívüli programok alkalmával időnként még a tanult közlekedési szabályokról is 

hajlamos megfeledkezni. Gyakran figyelmeztetésre szorul. 

Ének-zene 

Érdeklődés, általános zenei képességek 

Érdeklődés, aktivitás 

A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 
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A zenét szereti, élvezi, de a feladatok önálló elvégzésében bátorításra szorul. 

Ritmikai készség 

Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri, pontosan 

olvassa le. 

Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, leolvasásában 

ritkán téveszt. 

Ritmikai készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri fel. 

Ritmikai készsége külön egyéni fejlesztésre szorul. 

Dallami készség, éneklés 

Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel. Magabiztosan énekli a dalokat, képes 

kottából szolmizálni. 

Zenei hallása jó, a többiekkel együtt legtöbbször tisztán énekel. Elfogadhatóan tud 

kottából is szolmizálni. 

Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként pontatlanul/bátortalanul énekel. 

Segítséggel képes a gyakorolt dalokat kottából szolmizálni. 

Improvizáció 

Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez, ritmussorhoz 

szívesen talál ki új dallamot. 

Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére. 

Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére. 

 

Ritmikai  érzék, tempótartás, mozgáskoordináció 

A tanult játékokat, játék-  és motívumfűzéseket pontos ritmusban, énekléssel kísérve is el 

tudja végezni. Képes a társakkal való együttmozgásra. 

A tanult játékokat, játék-  és motívumfűzéseket még nem mindig tudja pontos ritmusban, 

énekléssel kísérve végezni, de igyekszik a többiekkel összhangban mozogni.. 

A tanult játékokat, játék-  és motívumfűzéseket gyakran pontatlanul végzi. Bizonytalan a 

társakkal való együttmozgása. 

Vizuális kultúra 

Érdeklődés 

A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel és 

odaadással végez. Többnyire gyönyörű munkák kerülnek ki a keze alól. 

Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. A vizuális kultúra körébe tartozó 

tevékenységeket általában szívesen végzi. 

Egyelőre nem szívesen rajzol, fest, gyakran bátorításra, segítségre szorul. 

Ábrázolás 

Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázol. 

Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítségadás után ábrázolása megfelelő. 

Ábrázolási készsége bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után se mindig tudja az 

ábrázolásban érvényesíteni. 

Kifejezés 

Fantáziája színes, kifejezésmódja érzelem-gazdag. Szabadon készített alkotásai egyéniek. 
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Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és formák változatosságára. 

Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól. 

Kifejezésmódja visszafogott, nem törekszik a színek és formák változatosságára. 

Befogadói képességek 

Ismeri, meg tudja különböztetni a tanult képzőművészeti ágakat, azok műfajait. Képes 

véleményt alkotni a látott műalkotásról. 

A tanult képzőművészeti ágak, és azok műfajainak megkülönböztetésében időnként még 

bizonytalan. 

 

A látott műalkotásokról tanítói segítséggel képes a véleményét megfogalmazni. 

 

Technikai és gyakorlati tevékenységek 

Érdeklődés 

A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi. 

A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Munkavégzés előtt 

és közben időnként biztatást igényel. 

A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése egyelőre ingadozó. Munkavégzés 

előtt és közben gyakori biztatást és segítséget igényel. 

Eszközhasználat 

Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes. 

Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában tudása korának megfelelő. 

Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként bizonytalan, 

egyelőre sok segítséget igényel. 

A munkavégzés minősége 

A technika órán készülő munkadarab tervezésében kreatív, a kivitelezésben pedig igényes, 

pontos. 

A technika órán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes, pontos. 

A technika órán készülő munkadarab kivitelezésekor türelme, pontosságra törekvése 

változó. 

A technika órán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes, kapkodó.  

 

Testnevelés 

 

Önszabályozása a mozgásos feladathelyzetekben 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és betartja. Minden 

helyzetben sportszerűen viselkedik. 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja be. 

Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik. 

A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire érti, de gyakran nem 

tartja be.  

 

Gimnasztika 
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A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően, pontosan, esztétikai 

igényességgel hajtja végre. 

A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően hajtja végre, de esztétikai 

igényességre még nem törekszik. 

A gimnasztikai gyakorlatokat legtöbbször pontatlanul hajtja végre, nem törekszik az 

utasítások tudatos megfigyelésére. 

Torna 

A tornagyakorlatokat koordinált mozgással és esztétikai igényességgel hajtja végre, tud 

egyensúlyozni, támasz-, és függéshelyzetben saját testtömegének megtartására és 

mozgatására is képes. A kötélmászást lábkulcsolással végzi. 

A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása időnként bizonytalan. 

Támasz- és függőhelyzetekben saját testtömegét nehezen tudja megtartani, mozgatni 

alig képes. A kötélmászást hibás technikával végzi. 

A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása gyakran bizonytalan. 

Támasz- és függéshelyzetekben saját testtömegének megtartására és mozgatására nem 

képes. Egyelőre nem tud felmászni a kötélre. 

Atlétika 

Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, futását a változó 

feltételeknek megfelelően szabályozni. A szökdeléseket, ugrásokat összerendezetten 

hajtja végre. A kislabda-hajítás mozdulatait megfelelő technikával végzi.  

 

Tud  kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de futását nem mindig képes a 

változó feltételeknek megfelelően szabályozni. Az ugrásokat összerendezetten hajtja 

végre, de kar- és lábmunkája, ill. elrugaszkodása nem elég erőteljes. A kislabda-hajítás 

mozdulatait gyakran hibás technikával végzi.  

 

 

Nem tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de rövidebb távon futását 

képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. Az ugrásokat nem 

összerendezetten hajtja végre, mert kar- és lábmunkája nincs összhangban, ill. 

elrugaszkodása nem elég erőteljes. A kislabda-hajítás mozdulatait gyakran hibás 

technikával végzi.   

 

4. OSZTÁLY 

   

A félévi szöveges minősítéshez 

 

MAGATARTÁS az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint. 

 

SZORGALOM az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Beszéd 
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Beszédértés 

 A szóbeli közléseket gyorsan és pontosan megérti. 

 A szóbeli közléseket csak többszöri ismétlés után érti meg pontosan, szükséges a 

szókincs fejlesztése. 

 A szóbeli közléseket időnként nehezen érti meg. Szükséges a figyelem és a szókincs 

fejlesztése. 

Szókincs 

 Szókincse gazdag. 

 Szókincse megfelelő. 

 Szókincse kicsit hiányos.  

 Szókincse hiányos, jelentős fejlesztésre szorul. 

Helyes ejtés 

 Kiejtése tiszta, időtartam- és artikulációs hibái nincsenek.  

 Kiejtése megfelelő, időtartam- és artikulációs hibáit kis segítséggel javítani tudja.  

 Kiejtése nem tiszta, hibáit segítséggel is nehezen tudja javítani.  

 A tiszta beszéd eléréséhez, logopédiai fejlesztést igényel. 

Szóbeli szövegalkotás spontán beszédhelyzetben 

 Szóbeli kifejezőképessége kiváló. Választékosan, szabatosan, gördülékenyen fogalmaz 

szóban. 

 Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Gondolatait értelmes 

mondatokkal közli. 

 Szóbeli szövegalkotása akadozik, kérdésekkel folyamatosabbá tehető.  

 Egyelőre nehézkesen, akadozva, körülményesen fogalmazza meg mondanivalóját.  

Szóbeli szövegalkotás feladathelyzetben 

 Tud ismeretterjesztő vagy szépirodalmi szöveg alapján vázlat segítségével 

összefüggően beszélni. 

 Tud ismeretterjesztő vagy szépirodalmi szöveg alapján vázlat segítségével szóbeli 

szöveget alkotni, de a tanító segítő kérdéseire szüksége van. 

 Tud szépirodalmi szöveg alapján vázlat segítségével szóbeli szöveget alkotni; 

ismeretterjesztő szöveg esetén azonban még sok segítő kérdésre van szüksége. 

 Olvasott szövegről nem képes összefüggő szöveget mondani, mert néma olvasáskor a 

szövegek értelmezésében bizonytalan.  

Vers- és prózamondás 

 Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza. 

 Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, sikeresen alkalmazza. 

Verset és prózát vagy prózarészletet kifejezően tud elmondani.  

 Az irodalmi szövegek memorizálásának technikáját ismeri, segítséggel jól alkalmazza.  

 A memorizálás technikáját nem mindig alkalmazza jól, ezért verset, mesét, 

meserészletet bizonytalanul mond el.  

 A szöveg memorizálásában segítségre van szüksége, gyakori biztatást, bátorítást 

igényel. 

Olvasás 
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Hangos olvasás - olvasástechnika 

 Felkészülés után korábban gyakorolt szöveget hibátlanul fel tud olvasni. Olvasása 

szöveghű, jól tagolt és kifejező.  

 Felkészülés után ismert szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 hibánál többet nem 

követ el. Olvasása szöveghű, jól tagolt, de még nem elég kifejező. Olvasástechnikai 

hibáit önállóan javítja.  

 Felkészülés után már gyakorolt szöveget fel tud olvasni úgy, hogy olvasása hallható és 

érthető. Vannak olvasástechnikai hibái, de a hibákat tanítói segítséggel javítani tudja.  

 Felkészülés után gyakorolt szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 olvasástechnikai 

hibánál többet nem ejt, de tempója lassú, az írásjeleket gyakran nem veszi figyelembe, 

és nem törekszik a kifejező hanglejtésre és hangsúlyozásra. 

 Felkészülés után ismert és gyakorolt szöveget megfelelő tempóban fel tud olvasni úgy, 

hogy törekszik az írásjelek figyelembe vételére és a kifejező hangsúlyozásra, de 

gyakran követ el olvasástechnikai hibát.  

Néma olvasás – szövegértés 

Szövegértés bizonyítása írásban 

 Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és az ahhoz kapcsolódó feladatokat 

írásban egyedül megoldja. Képes a szövegből kiindulva saját véleményt, írásban 

megfogalmazni néhány mondatban. 

 Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és az ahhoz kapcsolódó feladatokat 

írásban egyedül megoldja. Csak segítséggel képes a szövegből kiindulva saját 

véleményt megfogalmazni néhány mondatban.             

 Képes szöveget némán elolvasni, de az ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban csak 

segítséggel tudja megoldani.  

 Képes arra, hogy szöveget némán elolvasson, de az ahhoz kapcsolódó feladatok közül 

csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani. 

 Nem mindig képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson. Az ahhoz kapcsolódó 

feladatok közül pedig csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani.  

Írás 

Helyesírás 

 Írás közben kevés hibát ejt. 

 Hibátlanul másol, de emlékezetből íráskor és tollbamondás után időnként téveszt.  

 Gyakran követ el helyesírási hibát. Tipikus hibái: [Egyénileg kiegészítendő.]  

 

     Önellenőrzés 

 Helyesírási hibáit önállóan észreveszi és javítja. Ehhez ügyesen használja az ismert 

helyesírási szótárakat, szójegyzékeket. 

 Hibáit a tanító jelölése alapján önállóan javítani tudja. 

 Hibáit kis segítséggel javítani tudja. 

Írásbeli szövegalkotás 

 Önállóan képes elbeszélést, leírást, jellemzést, levelet, könyvismertetést szerkeszteni a 

tanult szempontok figyelembe vételével. Általában szívesen ír önállóan fogalmazást, 

mondatfűzése, kifejezésmódja világos, követhető, szóhasználata választékos. 
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 Önállóan egyelőre csak rövid terjedelmű,  elbeszélést, leírást, jellemzést, levelet, 

könyvismertetést tud alkotni. Tanítói jelzések, vagy közös megbeszélés alapján szinte 

teljesen képes a szöveget kijavítva letisztázni.  

 Még 4-5 mondatnál hosszabb szöveget nem tud alkotni úgy, hogy a mondatok közötti 

összefüggést biztosítsa. Szövegének átolvasásakor nem mindig veszi észre a 

nyilvánvaló helyesírási hibát sem.  

 Adott szempontok alapján képes feldolgozott szöveghez vázlatot készíteni. Képes arra, 

hogy egy olvasott szöveg lényegét aláhúzással vagy jegyzeteléssel rögzítse. 

 Adott szempontok alapján csak sok segítséggel képes feldolgozott szöveghez vázlatot 

készíteni.  

Nyelvtan 

Ismeretek, tájékozottság 

 Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a tanult szófajokat, 

toldalékos formában is.    

 Mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat. 

 Szavakban felismeri és megnevezi a toldalékokat.  

 A toldalékokat le tudja választani a szótövekről, de a felismerésben és a 

megnevezésben még bizonytalan. 

Irodalom 

Viszonyulás az irodalomhoz 

 Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Rendszeresen olvas 

szépirodalmi alkotásokat.  Érdeklődik az írók, költők munkássága iránt. Szívesen 

végez kutatómunkát. Az irodalom órákon aktív, a közös elemző munkát segíti.  

 Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, időnként önállóan is olvas szépirodalmi 

alkotásokat. Érdeklődését az írók, költők munkássága iránt könnyen fel lehet kelteni. 

Szívesen vállal kutatómunkát is.  

 Az irodalmi művek megismeréséhez általában szívesen kezd hozzá, de közben 

időnként elfárad, elkalandozik. Feladatmegoldásaiban néha felszínes, kapkodó.    

 Az irodalmi művek megismerése iránt ritkán mutat igazi érdeklődést, általában 

közömbös. A műelemző tevékenységekben csak passzív megfigyelőként vesz részt. 

Tájékozottság, ismeretek 

 A lírai és epikai műveket képes önállóan elemezni megadott szempont szerint.  

 A lírai és epikai műveket képes kis segítséggel elemezni megadott szempont szerint.  

 A verseket tanítói irányítással tudja költői képekre bontani. Segítséggel felismeri és 

megnevezi a tanult költői eszközöket.  

Matematika 

Érdeklődés 

 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen 

végzi. Órákon aktív és figyelmes. Önálló munkái többnyire hibátlanok. 

 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen 

végzi. Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan, figyelmesen dolgozik. Önálló 

munkáiban keveset hibázik. 
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 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatok iránt 

ritkán mutat igazi érdeklődést. Órai aktivitása változó, önálló munka közben gyakran 

bizonytalan. 

 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat nem 

végzi szívesen. Órákon gyakran elkalandozik, nem figyel. Önálló munkái sok esetben 

hiányosak vagy hibásak. 

Számfogalom 

 A tízezres számkörben számfogalma kialakult. A számokat helyesen képzi, olvassa, 

írja, sorba tudja rendezni. Pontosan jelöli helyüket a különböző beosztású 

számegyeneseken, és meg tudja nevezni a számok tulajdonságait. Ismeri, és jól 

használja a számok alaki, valódi és helyi értékét. Elemi szinten ismeri a negatív és a 

törtszám fogalmát. 

 A tízezres számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában helyesen képzi, 

olvassa, írja a számokat is. Néha téveszt a számlálásban, összehasonlításban, sorba 

rendezésben. A számok tulajdonságainak megnevezésében és a számszomszédok 

felismerésében bizonytalan. Ismeri, de nem mindig pontosan használja a számok alaki, 

valódi és helyi értékének fogalmát. Elemi szinten ismeri a negatív és a törtszám 

fogalmát. 

 A tízezres számkörben számfogalma még bizonytalan. Nem mindig képzi, olvassa, írja 

pontosan a kétjegyű, háromjegyű és négyjegyű számokat. A számlálásban néha 

hibázik. A számok összehasonlításában, sorba rendezésében gyakran előfordul 

tévesztés. A számok alaki, valódi és helyi értékének fogalmával nincs tisztában.   

Mennyiségfogalom 

 Képes különböző mennyiségek méréshez kapcsolódó összehasonlítására, sorba 

rendezésére. Ismeri a tanult mértékegységeket, mértékváltásai hibátlanok.  

 Kis segítséggel képes különböző mennyiségek méréshez kapcsolódó 

összehasonlítására, sorba rendezésére. Ismeri a tanult mértékegységeket, de a köztük 

lévő kapcsolat megállapításában néha még bizonytalan, mértékváltásai nem mindig 

hibátlanok.  

 Mennyiségek meg- és kimérésében járatlan. A megismert mérőeszközöket pontatlanul 

használja, nem igazodik el kellő biztonsággal a mértékegységek között, méréshez 

kapcsolódó összehasonlításban. Önállóan végzett mértékváltásai gyakran hibásak. 

Műveletvégzés, számolási készség 

 Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, kirakással, rajzzal 

megjeleníteni. Az összetett számfeladatokat és a tanult írásbeli műveleteket is meg 

tudja oldani, többnyire eszköz nélkül is hibátlanul. Fejszámolása gyors és pontos. A 

kerekítés, becslés fogalmával tisztában van, azokat helyesen alkalmazza. 

 A tanult műveletek képről, tevékenységről történő leolvasásában, leírásában, 

műveletek kirakással, rajzzal történő megjelenítésében segítségre szorul. 

Eszközhasználat nélkül, kevés hibával végzi a négy alapműveletet. Fejszámolása 

átlagos tempójú, legtöbbször pontos. A kerekítés, becslés fogalmával tisztában van, de 

nem mindig helyesen alkalmazza. 

 Egyelőre csak segítséggel tudja képről, tevékenységről a tanult műveleteket leolvasni, 

leírni; kirakással, rajzzal azokat megjeleníteni. Sok hibával végzi a négy 

alapműveletet.  Az összetett feladatok és a tanult írásbeli műveletek megoldásában 

általában segítségre van szüksége. Fejszámolása elég lassú és gyakran pontatlan.  
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Szöveges feladatok megoldása 

 Képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat megjeleníteni 

kirakással, rajzzal, megoldani művelettel, és önállóan le tudja jegyezni az adatokat. 

Tud kirakáshoz, képhez, művelethez szöveget alkotni.  

 Általában képes egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges feladatokat 

kirakással, rajzzal megjeleníteni, művelettel megoldani, és az adatokat lejegyezni. 

 Csak tanítói segítséggel tud egyszerű, egyenes és fordított szövegezésű szöveges 

feladatokat megjeleníteni kirakással, rajzzal, megoldani művelettel. Kirakásról, képről 

szóló történetalkotásokra még nem vállalkozik.  

Geometriai összefüggések felismerése és alkalmazása 

 Megbízhatóan tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert 

szempont szerinti szétválogatásra, rendezésre. Képes egyszerű transzformációk 

végzésére. Ismeri és tudja használni a kerület-, területszámítás szabályát. 

 Tud síkidomokat a tanult módszerekkel előállítani, képes a felismert szempont szerinti 

szétválogatásra, rendezésre. Ritkán igényel segítséget. Többnyire meg tudja nevezni a 

megismert síkidomokat és testeket, jártas az alakzatok tükrösségének és egyéb 

megismert tulajdonságainak megállapításában. Ismeri, és többnyire jól használja a 

kerület-, területszámítás szabályát. 

 Csak segítséggel tud geometriai alakzatokat előállítani. A síkidomok, testek 

szétválogatásában, rendezésében, összehasonlításában sokat téveszt. Az elnevezések 

használatában bizonytalan, a tükrösség és egyéb geometriai tulajdonságok 

megállapítására önállóan nem képes. Nem tudja a kerület-, területszámítás szabályát. 

Környezetismeret 

Érdeklődés 

 A természet jelenségei, értékei iránt rendkívül nyitott és érdeklődő. Szívesen vállal 

önálló gyűjtőmunkát, szeret kísérletezni. 

 A természet jelenségei, értékei iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Nem mindig 

szívesen, vagy segítséggel vállal önálló gyűjtőmunkát, végez kísérleteket. 

 A természet jelenségei iránt ritkán mutat érdeklődést. Nem szívesen vállal önálló 

gyűjtőmunkát, nem szívesen végez kísérleteket. 

Megismerő tevékenységek, ismeretek alkalmazása, tájékozottság 

 Megfigyelései pontosak, a tapasztalatok felidézése során felismeri az összefüggéseket, 

ezeket írásban is rögzíteni tudja. Képes az adatokat, folyamatokat megadott szempont 

szerint csoportosítani, rendszerezni. 

 Megfigyelései többnyire pontosak, de a tapasztalatok felidézésére csak tanítói 

segítséggel képes felismerni és rögzíteni az összefüggéseket. 

 Megfigyelései gyakran pontatlanok, felületesek, és a tapasztalatok felidézésében, 

rögzítésében is bizonytalan. Az adatok, folyamatok rendszerezésében, 

csoportosításában sok segítségre van szüksége. 

 Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett természeti és 

társadalmi ismereteit tartósan megőrzi, megfelelő helyzetben megbízhatóan fel tudja 

idézni. 

 Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos tájékozottsága kiváló. Tud egyszerűbb 

jelenségekről, folyamatokról vázlatos ábrát, rajzot készíteni 
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 Tapasztalás útján, valamint képi és szöveges formában megszerzett ismereteit 

hosszabb idő után már nem mindig tudja pontosan felidézni.   

 A legtöbb probléma a hallott vagy olvasott ismeretek felejtéséből adódik. 

Jelenségekről, folyamatokról ábrát csak tanítói segítséggel tud készíteni.  

A környezettudatos magatartás alakulása 

 Élő és élettelen környezetére, annak védelmére az iskolában és az iskolán kívüli 

programok alkalmával is tudatosan figyel.  Egyre inkább felismeri a környezetében 

előforduló veszélyes helyzeteket. Önállóan képes a természeti és társadalmi 

jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket megfogalmazni. Magatartását a maga és mások 

testi épségét kímélő módon tudja szabályozni a gyalogos közlekedés közben is. 

 Élő és élettelen környezetére, annak védelmére az iskolában és az iskolán kívüli 

programok alkalmával is egyre tudatosabban figyel. Felismeri a környezetében 

előforduló veszélyes helyzeteket. Közös beszélgetések során képes a természeti és 

társadalmi jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket megfogalmazni.  

 Élő és élettelen környezetére, annak védelmére nem mindig figyel tudatosan. 

Magatartását egyelőre nem igyekszik a maga és mások testi épségét kímélő módon 

szabályozni. Iskolán kívüli programok alkalmával időnként még a tanult közlekedési 

szabályokról is hajlamos megfeledkezni. Nem mindig ismeri fel a környezetében 

előforduló veszélyes helyzeteket. Gyakran figyelmeztetésre szorul. 

Ének-zene 

Érdeklődés, általános zenei képességek 

 Érdeklődés, aktivitás 

 A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

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

 A zenét szereti, élvezi, de a feladatok megoldásában bátorításra szorul. 

Ritmikai készség 

 Ritmikai készsége fejlett. A tanult ritmusképleteket kottaképről felismeri, pontosan 

olvassa le. Hibátlanul hangoztatja a változó ütemű dalok ritmusát is. 

 Ritmikai készsége megfelelő. A tanult ritmusképletek felismerésében, leolvasásában 

ritkán téveszt. A változó ütemű dalok hangoztatásában néha téveszt. 

 Ritmikai készsége kialakulóban van. A tanult ritmusképleteket nehezen ismeri fel, 

olvassa le. A változó ütemű dalok ritmusát sok hibával hangoztatja. 

 Ritmikai készsége egyéni fejlesztésre szorul. 

Dallami készség, éneklés 

 Zenei hallása kiváló, tisztán, pontosan énekel, többszólamú dalok közös éneklése 

során is.  Magabiztosan képes a tanult dalok szolmizálására.     

 Zenei hallása jó, legtöbbször tisztán énekel, de többszólamú dalok közös éneklésekor 

még időnként bizonytalan, határozatlan. Elfogadhatóan képes a tanult dalokat 

szolmizálni. 

 Zenei hallása fokozatosan fejlődik, de egyelőre időnként pontatlanul/bátortalanul 

énekel. Segítséggel képes a tanult dalokat szolmizálni. 

 Hibásan énekel, ezért egyéni fejlesztésre szorul. 
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Ritmikai és dallami ismeretek 

 A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, szóbeli 

és írásbeli tevékenység során fel tudja használni. 

 A ritmusra, dallamra vonatkozó jelzéseket, elnevezéseket, fogalmakat ismeri, de nem 

mindig képes szóbeli és írásbeli tevékenység során pontosan használni. 

Befogadói képességek 

 Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek hangját 

felismeri. Képes megadott szempont szerint tudatos megfigyelést végezni, 

megfigyeléseit megfogalmazni. A tanult kórustípusokat meg tudja különböztetni. 

 Az osztályban hallgatott zeneműveket, a közösen megfigyelt hangszerek hangját, a 

tanult kórustípusokat nem mindig ismeri fel. Tudatos megfigyelései gyakran 

felületesek, pontatlanok, megfigyeléseit nem mindig tudja megfogalmazni. 

Improvizáció 

 Kreatívan vesz részt dallamok kiegészítésében, megadott szöveghez, ritmussorhoz 

szívesen talál ki új dallamot. 

 Általában szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére. 

 Egyelőre nem szívesen vállalkozik dallamok kiegészítésére, rögtönzésére. 

 

Vizuális kultúra 

Érdeklődés 

 A vizuális kultúra körébe tartozó minden fajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel 

és odaadással végez. Többnyire gyönyörű munkák kerülnek ki a keze alól. 

 Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni.  A vizuális kultúra körébe tartozó 

tevékenységeket általában szívesen végzi. 

 Nem szívesen rajzol, fest, gyakran bátorításra, segítségre szorul. 

Ábrázolás 

 Kiváló megfigyelő, ügyesen ábrázol. 

 Megfigyelése nem mindig pontos, de tanítói segítségnyújtás után ábrázolása 

megfelelő. 

 Ábrázolásban bizonytalan, megfigyeléseit segítségadás után se mindig tudja 

hasznosítani. 

Kifejezés 

 Fantáziája színes, kifejezésmódja gazdag. Szabadon készített alkotásai egyéniek. 

 Kifejezésmódja megfelelő. Általában törekszik a színek és formák változatosságára. 

Időnként nagyon szép munkák kerülnek ki a keze alól. 

 Kifejezésmódja kialakulatlan, nem törekszik a színek, és formák  változatosságára. 

Befogadói képességek 

 Ismeri, meg tudja különböztetni a képzőművészeti ágakat, azok műfajait. 

Műalkotásokról képes megadott szempont szerint tudatos megfigyelést végezni. 

 A képzőművészeti ágak, és azok műfajainak megkülönböztetésében időnként még 

bizonytalan.  Ismereteit a műalkotás elemzésekor egyre ügyesebben tudja alkalmazni. 
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Technikai és gyakorlati tevékenységek 

Érdeklődés 

 A technikai jellegű tevékenységeket szívesen végzi. 

 A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődését fel lehet kelteni. Munkavégzés 

előtt és közben időnként biztatást igényel. 

 A technikai jellegű tevékenységek iránti érdeklődése változó. Munkavégzés előtt és 

közben gyakori biztatást és segítséget igényel. 

Tájékozottság 

 Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e 

téren sokrétű. 

 Az iskolában használt anyagok, és eszközök sajátosságait ismeri. Tájékozottsága e 

téren korának megfelelő. 

 Az iskolában használt anyagok és eszközök sajátosságainak ismeretében néha 

bizonytalan. Általános tájékozottsága hiányos.  

Eszközhasználat 

 Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában rendkívül ügyes. 

 Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában tudása korának 

megfelelő. 

 Az iskolában megismert anyagok és eszközök használatában időnként bizonytalan, 

egyelőre sok segítséget igényel. 

A munkavégzés minősége 

 A technikaórán készülő munkadarab tervezésében kreatív, a kivitelezésben pedig 

igényes, pontos. 

 A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésében általában igényes, pontos. 

 A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor türelme, pontosságra törekvése 

változó. 

 A technikaórán készülő munkadarab kivitelezésekor időnként felületes, kapkodó.   

Testnevelés 

Önszabályozás a mozgásos feladathelyzetekben 

 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti és betartja. Minden 

helyzetben sportszerűen viselkedik. 

 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait érti, de időnként nem tartja 

be. Előfordul, hogy türelmetlenül, sportszerűtlenül viselkedik. 

 A sportjátékok, versengések, mozgássorozatok szabályait többnyire érti, de gyakran 

nem tartja be.  

 

Gimnasztika 

 A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően, pontosan, esztétikai 

igényességgel hajtja végre. 

 A gimnasztikai gyakorlatokat az utasításoknak megfelelően hajtja végre, de esztétikai 

igényességre még nem törekszik. 
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 A gimnasztikai gyakorlatokat legtöbbször pontatlanul hajtja végre, nem törekszik az 

utasítások tudatos megfigyelésére. 

Torna 

 A tornagyakorlatokat koordinált mozgással és esztétikai igényességgel hajtja végre, 

tud egyensúlyozni, támasz-, és függéshelyzetben saját testtömegének megtartására és 

mozgatására is képes. A kötélmászást lábkulcsolással végzi. 

 A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása időnként bizonytalan. 

Támasz- és függőhelyzetekben saját testtömegét nehezen tudja megtartani, mozgatni 

alig képes. A kötélmászást hibás technikával végzi. 

 A tornagyakorlatok végrehajtásában mozgása és egyensúlyozása gyakran bizonytalan. 

Támasz- és függéshelyzetekben saját testtömegének megtartására és mozgatására nem 

képes. Egyelőre nem tud felmászni a kötélre. 

Atlétika 

 Tud kitartóan futni, futással együtt járó tevékenységet végezni, futását a változó 

feltételeknek megfelelően szabályozni. A kislabda-hajítást megfelelő technikával 

végzi, célba dobása pontos.   

 Tud kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de futását nem mindig képes 

a változó feltételeknek megfelelően szabályozni.  A kislabda-hajítás mozdulatait 

gyakran hibás technikával végzi, célba dobása pontatlan.  

 Nem kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de rövidebb távon, futását 

képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. A kislabda-hajítást hibás 

technikával végzi, de célba dobása pontos.   

 Nem képes kitartóan futni, futással járó tevékenységet végezni, de rövidebb távon, 

futását képes a változó feltételeknek megfelelően szabályozni. A kislabda-hajítást 

hibás technikával végzi, célba dobása pontatlan.   

Labdajátékok 

 A különböző csapatjátékok során a labdát kézzel is, lábbal is tudja vezetni, 

továbbítani. 

 A különböző csapatjátékok során a labdát kézzel tudja vezetni, továbbítani. 

 Labdavezetése kézzel is, lábbal is bizonytalan. 
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