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Helyi tanterv 
 

I. AZ ISKOLA ÁLTAL VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ EGYES 
ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ 

TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÉS EZEK ÓRASZÁMAI 
 
1. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az 

oktatás: 

Tanév Évfolyam 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2013/2014 K M M M K M M M 
2014/2015 K K M M K K M M 
2015/2016 K K K M K K K M 
2016/2017 K K K K K K K K 

 
 
K =  Az oktatásért felelős miniszter által az 51/2012 ((XII. 21.) EMMI rendeletben kiadott 

EMMI kerettanterv. 
M =  Az oktatási miniszter által kiadott, 2001-ben, 2004-ben és 2009-ben felülvizsgált helyi 

tanterv. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 

a.) Alsó tagozat 

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

Heti 
óraszám 

Éves 
óraszám 

Heti 
óraszám 

Éves 
óraszám 

Heti 
óraszám 

Éves 
óraszám 

Heti 
óraszám 

Éves 
óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 8 288 7 252 7 252 8 288 
Idegen nyelvek   1 36 1 36 2 72 
Matematika 5 180 5 180 4 144 4 144 
Erkölcstan 1 36 1 36 1 36 1 36 
Környezetismeret 1 36 1 36 2 72 2 72 
Ének-zene 2 72 2 72 2 72 2 72 
Vizuális kultúra 2 72 2 72 2 72 2 72 
Életvitel és gyakorlat  1 36 1  1 36 1 36 
Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Rendelkezésre álló órakeret 25  25  25  27  
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b.) Felső tagozat 

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

Heti 
óraszám 

Éves 
óraszám 

Heti 
óraszám 

Éves 
óraszám 

Heti 
óraszám 

Éves 
óraszám 

Heti 
óraszám 

Éves 
óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 5 180 5 180 4 144 4 144 
Idegen nyelv 3 108 3 108 3 108 3 108 
Matematika 4 144 4 144 4 144 4 144 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 2 72 2 72 2 72 2 72 

Erkölcstan 1 36 1 36 1 36 1 36 
Természetismeret 2 72 3 108     
Biológia-egészségtan     2 72 2 72 
Fizika     2 72 2 72 
Kémia     2 72 2 72 
Földrajz     1 36 2 72 
Ének-zene 1 36 1 36 1 36 1 36 
Vizuális kultúra 1 36 1 36 1 36 1 36 
Dráma és tánc 1 36       
Informatika 1 36 1 36 1 36 1 36 
Technika, életvitel és 
gyakorlat  1 36 1 36 1 36   

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 
Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 36 

Rendelkezésre álló órakeret 28  28  31  31  
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1. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógia elvek, nevelési célok, fejlesztési 
feladatok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak az Emberi Erőforrások Minisztere 
által jóváhagyott és kiadott kerettantervekben kerültek meghatározásra. Iskolánk a miniszter 
által kiadott 51/2012.(XII.21.) sz. Emmi rendeletben kiadott EMMI kerettantervet és 
mellékleteit választotta, amelyben pedagógiai szakaszok, alsó és felső tagozat, továbbá 
egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez is készültek külön tantervek.  

2. Iskolánk a szabadon felhasználható órakeretekkel a kötelező tantárgyak órakereteit emelte 
meg, hogy e tantárgyakból a képességfejlesztésre az ismeretek gyakorlására több idő jusson. 

3. Az egyes évfolyamokon felhasznált szabadon tervezhető órák elosztása: 
1. osztály 2 óra  matematika, magyar 
2. osztály 2 óra  matematika, magyar 
3. osztály 3 óra  magyar, környezetismeret, idegen nyelv 
4. osztály 3 óra  magyar, magyar, környezetismeret 
5. osztály 2 óra  magyar, informatika 

1 óra  tánc és dráma  
6. osztály 3 óra  matematika, magyar, természetismeret 
7. osztály 3 óra  matematika, magyar, kémia 
8. osztály 3 óra  matematika, fizika, biológia 
 

4. Az egész napos oktatás keretein belül nem kötelező választható foglalkozások a tanév elején 
kerülnek kijelölésre az igények és a lehetőségek összhangját figyelembe véve.    

 
5. Iskolánk csoportbontást alkalmaz magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 

informatika, technika tantárgyakból az osztály képességétől és létszámától függően. 
 
6. A tanórán kívüli tevékenységek szintén a tanév elején kerülnek meghatározásra: elsősorban 

differenciált képességfejlesztő órák, szakkörök, iskolai sportköri foglalkozások. Ezeknek a 
tevékenységeknek indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 
vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 
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II. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
 
1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok felmenő rendszerben csak olyan 

nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag 
feldolgozásához, amelyek a kerettantervi követelmények alapján átdolgozásra kerültek. A 
nyomtatott taneszközökön túl nem zárkózunk el, sőt nyitottak vagyunk az interaktív 
segédeszközökre. Néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, 
rajzfelszerelés, technika felszerelés, furulya). 

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 
alapján. 

3. A kötelezően beszerzendő taneszközökről a szülőket minden tanév végén tájékoztatjuk. A 
szülők kötelessége a tanév kezdetére a taneszközök beszerzése. 

4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 
veszik figyelembe: 
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat a taneszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 
 A taneszközök használatában az állandósságra törekeszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 
 A taneszközök ára feleljen meg az elfogadhatóság mértékének. 

5. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból 
egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a 
taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használják. 

6. A köznevelési törvény 2013 szeptemberétől felmenő rendszerben vezeti be az ingyenes 
tankönyvellátást. Az ingyenesen megkapott tankönyvek a tanév végén az előírásoknak 
megfelelően kerülnek vissza az iskolai könyvtárba. A többi évfolyamon kifutó modellként 
továbbalkalmazzuk iskolánk tankönyvellátási szabályzatát.  
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III. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI 
FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI 

 
1. Az alsó tagozat első két évében a tartalmi szabályozás lehetővé teszi, ösztönzi az ebben az 

életkorban a tanulók között tapasztalható jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek 
pedagógiai kezelését. Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán erőteljesebbé-a 
negyedik évfolyam végére már meghatározóvá – válnak az iskolai teljesítményelvárások 
által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 
tudástartalmak megalapozásának folytatása. A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán 
folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is 
összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át 
tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a 
pályaválasztásra, pályaorientációra. 

2. A tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos tantermi szervezési formáktól 
eltérő módon, így különösen a projektoktatás, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, 
művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is. 

3. Az egyén, a közösség és a természet harmóniájának elősegítése nevelésünk-oktatásunk 
kiemelt feladata. Így a természettudományos gondolkodás differenciált fejlesztésére és 
alkalmazására, a műszaki ismeretek hétköznapi életben is felhasználható elemeinek 
gyakorlati elsajátítására helyezzük a hangsúlyt, vagyis a kísérletezés, a megfigyelés előtérbe 
kerül a tanulási folyamatban. 

4. Az iskola a mindennapos testnevelést 2012 szeptemberétől az első és ötödik osztályokban 
felmenő rendszerben vezette be. 

5. Iskolánk kiemelt feladatnak tekinti a mindennapos művészeti nevelést, amely az alsó 
tagozatban a felmenő rendszerben beinduló egész napos oktatás keretén belül könnyen 
megvalósítható, így teremtve alkalmat a tanulók különféle egyéni, kisközösségi művészeti 
tevékenységeinek. A felső tagozaton folyamatosan biztosítjuk a művészeti nevelés tanórai és 
tanórán kívüli feltételeit, lehetőségeit. 

6. Tanulóink első évfolyamtól játékos nyelvi foglalkozáson vesznek részt, második 
évfolyamtól a kötelező órák terhére elindul a nyelvi oktatás. A második idegen nyelv 
oktatása választható tantárgyként, tanulmányi szinthez kötötten a 7. évfolyamon kezdődik. 

7. A tizenöt éve minden évfolyamon bevezetett informatikaoktatási programunkat nem 
hagyjuk veszni, kifutó formaként folytatjuk. A kötelező órák terhére csak az ötödik 
évfolyamon választottunk informatikaoktatást, az alsó tagozaton az egész napos oktatás 
keretén belül oldjuk meg, hogy heti egy alkalommal minden tanuló megismerkedjen a 
számítógéppel és olyan oktatóprogramokat tudjon használni, amik fejlesztik a tanuláshoz 
szükséges alapkészségeket. A felső tagozat minden évfolyamán oktatott informatikai 
tudásanyag elsajátítása nélkülözhetetlen a mindennapi életben való boldoguláshoz. 

8. Iskolánk 2013 szeptemberétől bevezeti az egész napos oktatási- nevelési formát, első 
osztálytól felmenő rendszerben. Közben kifutó oktatási formaként az egész napos oktatásban 
nem részesülő évfolyamon működik a napközi, az iskolaotthon, a tanulószoba. 
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9. Iskolánk a szabadon felhasználható órakeretekkel a kötelező tantárgyak órakereteit emelte 
meg, hogy e tantárgyakból a képességfejlesztésre az ismeretek gyakorlására több idő jusson. 

10. Iskolánk községi iskola, ahol jól megfér egymás mellett a kiemelkedő tehetség, és a 
felzárkóztatásra szoruló gyermek is. Az egyéni törődésre, a megfelelő motivációs bázis 
kialakítására, a különböző képességek elfogadására való törekvés hosszú folyamata egy 
inkluzív szemléletmódú tantestületet kovácsolt össze az elmúlt évek folyamán. 

11. A sajátos nevelési igényű gyermekeket 2005 óta integráltan neveljük, a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulókat az integrált pedagógiai rendszer segítségével 2009 óta 
támogatjuk. A kiemelkedő képességű tanulók elsősorban a tanórán kívül részesülnek 
tehetséggondozásban, így tantestületünk 2013/14-es tanévben eddigi munkája alapján, 
regisztrál, mint Tehetségpont és bekapcsolódik a térség tehetségfejlesztő munkájába.  
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IV. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
MÓDJA 

 
1. 1. A mindennapos testnevelést az iskolai nevelés első és ötödik évfolyamán 2012 

szeptemberétől felmenő rendszerben vezettük be. A többi évfolyamon a mindennapos 
testmozgás lehetőségének megteremtésére törekszünk. 

 
2. Iskolánkban a mindennapos testnevelést lehetőség szerint heti öt testnevelés óra keretében 

valósítjuk meg. Az egész napos oktatás bevezetésével ezek a kötelező tanórák a délelőtti és a 
délutáni időszakban oszlanak el. Amennyiben a délelőtti órák oktatásszervezési nehézségekbe 
ütköznek, heti két órában a köznevelési törvényben meghatározottak szerint járunk el. 

 
3. Törekszünk a testnevelés órák keretén belül a néptánc, a társastánc és egyéb mozgásfajták 

elsajátítását célzó órákat szervezni. 
 
4. Az iskola a kötelező tanórai foglakozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés 

szervezéséről. 
 
5. Iskolánkban biztosított az iskolai sportkör működése, törekedve arra, hogy minden délután 

valamelyik sportág vagy tevékenységi forma biztosítsa a tanulók sportolási, 
mozgásfejlesztési, játékos örömszerző tevékenységét. 

 
6. A sportköri foglalkozásokat az iskola testnevelőjén kívül olyan szakedző, testnevelő, illetve a 

sport területén meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki nem az 
iskola dolgozója. 
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V. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS 
SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA 

 
1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 
alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 
követelményekre is. 

3. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 
matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, 
földrajz ellenőrzésénél: 
 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül lehetőség szerint szóban és 

írásban is ellenőrizhetik; 
 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

4. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 
ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli feleletek formájában. Ennek érdekében 
minden tanuló legalább egyszer felel szóban: 
 Lehetőség szerint egy-egy témakörön belül, de félévente biztosan.  

 
5. A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizhetjük. 

6. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az 
iskola helyi tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt 
is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott - fejlődött vagy hanyatlott - az előző 
értékelés óta. A teljesítmény értékelésében a pedagógiai szakértői véleményekben 
foglaltakat minden esetben figyelembe vesszük. 

7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 
tantárgyak esetében a következők szerint történik: 
 Az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 
 A második-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben 

érdemjegyekkel és/vagy szövegesen minősítjük. (kivételek 8. pontban leírtak) 
 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük, és az alsós 
munkaközösség által összeállított értékelő lapon végezzük. Év végén az első 
osztályban a szöveges értékelési rendszerben szereplő mondatbank segítségével 
értékelünk, és a tanuló minősítése teljesítményétől függően a következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 
 JÓL TELJESÍTETT 
 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 
 FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL  
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 A második évfolyamtól év végén, valamint a harmadik - nyolcadik évfolyamon 
félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük 
(kivételek 8. pontban leírtak). 

 Ezeken az évfolyamokon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során 
szerzett érdemjegyek, szöveges bejegyzések és a tanuló év közbeni tanulmányi 
munkája alapján kell meghatározni (kivételek 8. pontban leírtak). 

8. Szöveges értékelés alkalmazunk a következő tantárgyakból: 
 Az 1-4. évfolyamon a tanulók munkáját a készségtantárgyakból: ének-zene, rajz, 

technika, informatika, testnevelés tantárgyakból szövegesen értékeljük. 
 Az 5. évfolyamon a tanulók munkáját: ének-zene, rajz, technika, informatika, 

testnevelés, erkölcstan, tánc és dráma tantárgyakból szövegesen értékeljük. 
 Az 6. évfolyamon a tanulók munkáját: ének-zene, rajz, technika, informatika, 

testnevelés tantárgyakból szövegesen értékeljük. 
 Az 7. évfolyamon a tanulók munkáját: ének-zene, rajz, technika, informatika, 

testnevelés tantárgyakból szövegesen értékeljük.  
 Az 8. évfolyamon a tanulók munkáját: ének-zene, rajz, technika, informatika, 

testnevelés tantárgyból szövegesen értékeljük. 

9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes 
(3), elégséges (2), elégtelen (1). 

10. Az elsős tanulók minden tantárgy érintett témaköréből évente négyszer kapnak értékelést. 
Második osztálytól a tanulóknak minden tantárgyból félévente legalább 5 érdemjegynek 
vagy 5 szöveges bejegyzésnek kell lennie. 

11. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti az 
tájékoztató füzeten keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök 
negyedévente ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 
Amennyiben a tanuló tájékoztatóját rendszeresen nem hordja magával, a szülőket 
értesítjük, hogy tájékoztatási kötelezettségünknek nem tudunk eleget tenni. 

12. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 
tanulók írásbeli dolgozatának, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 
teljesítményt (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján 
végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

 Teljesítmény   Érdemjegy 
 0-34 %:    elégtelen (1) 

 35-50 %:    elégséges (2) 
 51-74 %:    közepes (3) 

 75-90 %:     jó (4) 
 90-100%:    jeles (5) 

13. A szövegesen értékelt tantárgyak továbbtanuláshoz szükséges átváltását a következő 
felsorolás tartalmazza. 
 Ha a bejegyzések közül jól megfelelt >= 80 %, akkor az érdemjegy 5-ös. 
 Ha a bejegyzések közül 80 % > jól megfelelt >= 50 %, akkor az érdemjegy 4-es. 
 Ha a bejegyzések közül 50 % > jól megfelelt vagy a 30 % > nem felelt meg, akkor az 

érdemjegy 3-as. 
 Ha a bejegyzések közül 50 % > nem felelt meg >= 30 %, akkor az érdemjegy 2-es. 
 Ha a bejegyzések közül nem felelt meg >= 50 %, akkor az érdemjegy 1-es. 
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14. A tanulók magatartásának értékelésénél a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) 
érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. A 2-8. évfolyamon a tanuló magatartását 
az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A magatartás félévi és év 
végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján 
állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az 
osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell 
jegyezni. 

15. Iskolában a magatartás értékelésének és minősítésének kritériumai a következők: 
A. Példás (5) az a tanuló, aki: 

1. a házirendet betartja 
2. tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 
3. kötelességtudó, feladatait teljesíti; 
4. önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 
5. tisztelettudó; 
6. társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvarias, előzékeny, segítőkészen 

viselkedik; 
7. az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 
8. óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 
9. nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

B. Jó (4) tanuló, aki: 
1. a házirendet betartja; 
2. tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 
3. feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 
4. feladatot önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízott feladatokat elvégzi; 
5. az osztály- vagy iskolaközösség munkájában csak felkérésre, bíztatásra vesz 

részt; 
6. nincs írásbeli intője vagy megrovása 
 

C. Változó (3) az a tanuló, aki: 

1. az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 
2. a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 
3. feladatait nem minden esetben teljesíti; 
4. előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 
5. a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 
6. igazolatlanul mulasztott; 
7. osztályfőnöki intője van. 

D. Rossz (2) az a tanuló, aki: 

1. a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 
2. feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 
3. magatartása fegyelmezetlen, rendezetlen; 
4. társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 
5. viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 
6. több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 
7. több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése. 
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A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 
felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 
szükséges. 

16. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), 
hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. A tanuló szorgalmát az 
osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A szorgalom félévi és év végi 
osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján 
állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az 
osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell 
jegyezni. 

17. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének kritériumai a következők: 

A. Példás (5) az a tanuló, aki: 
1. képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 
2. tanulmányi feladatait minden tárgyból rendszeresen elvégzi; 
3. tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 
4. munkavégzése pontos, megbízható; 
5. a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 
6. taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

B. Jó (4) tanuló, aki: 

1. képességeinek megfelelően, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt 
nyújt; 

2. rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 
3. a tanórákon többnyire aktív; 
4. többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyen való részvételt 

önként nem vagy csak ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 
5. taneszközei tiszták, rendezettek. 

C. Változó (3) az a tanuló, aki: 

1. tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 
2. tanulmányi munkája ingadozó, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik; 
3. felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 
4. érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 
5. önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 
D. Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

1. képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 
2. az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 
3. tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 
4. feladatait többnyire nem végzi el; 
5. felszerelése hiányos; taneszközei rendetlenek; 
6. a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül; 
7. félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 
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A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a 
felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 
szükséges. 

18. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten  
1. példamutató magatartást tanúsít, vagy 
2. folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 
3. az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 
4. iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 
5. bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 

Az iskolai jutalmazás formái 
 Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 
 napközis nevelői dicséret, 
 osztályfőnöki dicséret, 
 igazgatói dicséret, 
 nevelőtestületi dicséret. 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 
munkát végzett tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 
 példamutató magatartásért, 
 kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  

A szaktárgyi dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 
Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő vagy kiemelkedő tanulmányi 
eredményt elért tanulók oklevelet vagy könyvjutalmat kapnak, melyet a ballagáson illetve a 
tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 
Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és jutalmat kapnak.  

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
eredményesen szereplő tanulók (az első három helyezett és a különdíjas) igazgatói 
dicséretben részesülnek, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. 
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítheti a felsős diákönkormányzat: 

 félév végén tortával, 
 év végén az SZMK által finanszírozott jutalomkirándulással. 

A felsorolt dicséretekre, jutalmakra az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A 
jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök, 
igazgató) dönt. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve 
az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 

19. Azt a tanulót, aki 
1. tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 
2. a házirendet előírásait megszegi, vagy 
3. igazolatlanul mulaszt, vagy 
4. bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni. 
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 Az iskolai büntetések formái: 
1. szaktanári figyelmeztetés; 
2. napközis nevelői figyelmeztetés; 
3. ügyeletes nevelői figyelmeztetés; 
4. osztályfőnöki figyelmeztetés; 
5. osztályfőnöki intés; 
6. osztályfőnöki megrovás; 
7. igazgatói figyelmeztetés; 
8. igazgatói intés; 
9. igazgatói megrovás; 
10. tantestületi figyelmeztetés; 
11. tantestületi intés; 
12. tantestületi megrovás. 

 
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben - a 
vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni. 
Ha az iskolai büntetés igazgatói vagy tantestületi fokozatot ér el, a nevelőtestület külön 
engedélye szükséges az iskola által szervezett kirándulásokon, táborokon való részvételhez. 
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei 
I. A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a továbbhaladás minimum 

követelményeit az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. Egyéni haladási tempó 
meghatározása esetén az egyéni fejlesztési tervben leírt határidők és követelmények az 
irányadók. 

II. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 
érdemjegyei alapján bírálják el. A továbbhaladáshoz 2-8. évfolyamon minden tantárgyból 
az elégséges, illetve megfelelt év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak. 

III. Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon a tanév végén bármely tantárgyból szerez elégtelen vagy 
nem megfelelt bejegyzést, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát 
tehet. 

IV. Ha a tanuló a javítóvizsgán nem tudja teljesíteni a minimum követelményeket, az 
évfolyamot ismételni köteles. 

V. A 2-8. évfolyamon magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 
megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

A. az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

B. az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

C. egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott; 
D. adott tantárgyból az éves óraszám 30 %-ánál többet mulasztott; (heti 1 órás tantárgynál 

12 órát) 
E. magántanuló volt, és év közbeni tanulmányi munkáját nem sikerült értékelni. 

VI.  A szülő kérésére illetve a szülő beleegyezésével bármely évfolyam megismételhető. Az 
első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi – a 
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Szakértői bizottság vagy a Nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján – az igazgató 
mentesíti az értékelés alól, az első évfolyamot a többi tanulóval azonos osztályban 
előkészítő évfolyamként végzi és fejezi be. 

VII. A 250 óránál többet mulasztott tanuló és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga 
tantárgyai a következők: 

• 2-3. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret. 
• 4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen 

nyelv. 
• 5-6. évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, 

természetismeret, idegen nyelv. 
• 7-8. évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika, 

biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv. 
 

Osztályozó vizsga 
Az osztályozó vizsgák bizottságok előtt folynak. A vizsgabizottságok tagjait az iskola igazgatója 
bízza meg. Az osztályozó vizsga időpontja május vége. Az időpontról a tanulót és a szüleit 15 
nappal korábban értesítjük. Ha a tanuló a kijelölt időpontban nem tud megjelenni (ezt 3 napon 
belül jelzi az iskola igazgatójának) a bizottság újabb időpontot jelöl ki, legkésőbb június 15-ig. 
Ha a tanuló igazolatlanul hiányzik sikertelen osztályozó vizsgának felel meg. Sikertelen 
osztályozó vizsga esetén a javítóvizsgára vonatkozó szabályok lépnek életbe. A vizsga 
jegyzőkönyveit iktatott irattárban tároljuk. 
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VI. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK 
ELVEI, A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK FOGLALKOZÁSOK, A PEDAGÓGUS 

VÁLASZTÁS SZABÁLYAI 
1. A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és 

szabadon választható tanórai foglalkozás. Ezeknek a foglalkozásoknak megszervezését és 
kihirdetését a nevelőtestület javaslatára, a lehetőségek figyelembe vételével az iskola 
igazgatója végzi. 

2. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát 
attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a 
gyermek nem cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja. 

3. Az iskola minden év május 20-áig femérni, hogy a tanulók 
 milyen szabadon választott tanítási órán, szakkörön vagy egyéb foglalkozáson 
 melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy – az állami általános 

iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. 

4. A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha 
jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 

5. Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év 
végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig 
köteles azon részt venni.  

6. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, 
továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező 
tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell 
arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit 
tudomásul vette. 

7. A szabadon választható foglalkozásokra való jelentkezés is egy évre szól. Azon tanulók, 
akik váltani szeretnének félévkor tehetik ezt meg. A szülő jelzi a tájékoztatóban 
kijelentkezési kérelmét. Új foglalkozásra való jelentkezéshez ki kell tölteni a jelentkező 
lapot, amely év végéig kötelez a foglalkozások látogatására. 

8. Csoportbontást a tanulók életkorának, fejlettségének, létszámának, képességének 
figyelembevételének meghatározása alapján végezzük. 

9. A tanuló csoportok meghatározásánál a szülők véleményét és kéréseit meghallgatjuk, és 
lehetőség szerint figyelembe vesszük. 
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VII. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 
testnevelő órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. Az 
összehasonlíthatóság érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell 
lenniük minden diáknál, minden részletben (helyszín, eszköz, hőmérséklet stb.). A 
tesztek eredményeit minden gyermeknek személyre szólóan kell megadni. (A felmérés az 
„EUROFTT teszt” alapján került összeállításra.) 

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 
képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és az értesítő 
könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 

3. Az EUROFTT tesztek a nevelés eszközei, amelyeket arra terveztek, hogy a gyermekek 
fejlődése során mérni lehessen az alapvető fizikai tulajdonságaikat. A tesztek nem 
testnevelési gyakorlatok, s hogy a tesztelés célja megvalósuljon, nem szabad betanítani és 
gyakoroltatni azokat. Az EUROFTT tudományos kutatás eszköze is a gyermekek fizikai 
fittségének a vizsgálatához. 

4. A motoros fittség tesztjei, általános vizsgálati szempontok: 
 Valamennyi tesztet, ha erre lehetőség van, jól szellőző, nagy teremben pl. az iskola 

tornatermében vagy sportcsarnokban kell elvégeztetni. Csúszásmentes padló és 
sportcipő szükséges a futással és ugrással járó tesztekhez. Szabadtéri vizsgálatok 
esetén a vizsgálati körülmények túlságosan is különbözőek lehetnek, hogy standard 
teszteredményeket kaphassunk.  

 A tesztek egymásután következése a körkörös rendszerben is szigorú sorrendiségű. 
Minden állomásnál fel kell írni a megfelelő sorszámot.  

 Az ülésben előrenyúlás tesztnél nem lehet bemelegíteni vagy nyújtási gyakorlatokat 
végezni:  

 A tesztek között a vizsgált személyek pihenjenek.  
 A vizsgált személyek nem próbálhatják ki a teszteket előre, kivéve, ha a teszt 

végrehajtási utasításában nincs erre külön utalás.  
 A vizsgálatok során fontos bátorítani a vizsgált személyeket. A vizsgálatvezető 

ösztönözze őket a mért képességnek megfelelő pontos, gyors és egyenletes 
tesztvégrehajtásra.  

Ha a motoros teszteket és a kardio-respiratorikus állóképesség tesztjeit azonos napon 
mérjük, akkor először a motoros teszteket végeztessük el. 

5. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez 
tartozó pontszámok: 

A motoros fittség tesztjeinek ajánlott sorrendje  
1. Flamingó egyensúly teszt. (Nem kötelező) 
2. Lapérintés. (Nem kötelező) 
3. Ülésben előrenyúlás. (Kötelező) 
4. Helyből távolugrás.  (Kötelező) 
5. Kézi szorítóerő.  (Nem kötelező)  
6. Sit-up teszt, felülések.  (Kötelező) 
7. Függés hajlított karral.  (Kötelező) 
8. Ingafutás: 10 x 5 m (Kötelező)  
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1. teszt: FLAMINGÓ EGYENSÚLY TESZT (Nem kötelező) 
 
A vizsgált tényező: Általános egyensúly.  
A teszt leírása: Egy lábon való egyensúlyozás a megadott méretű gerendán.  
Felszerelések  

 Fémből készült 50 cm hosszú, 4 cm magas 3 cm széles gerenda, amelynek felszínét arra 
biztonságosan rögzített (max. 5 mm vastag) anyag borítja. Az alátámasztást biztosító rész 
15 cm hosszú és 2 cm széles.  

 Minden egyes gerendához egy stopperóra (automatikus "reset" /nullázás/ nélküli, amelyik 
a megállítás után jelzi az időt majd a következő újraindításnál folytatódik a számlálás).  

A vizsgált személynek adandó utasítások  
"Próbáljon egyensúlyban maradni amilyen hosszan csak lehetséges, úgy, hogy a saját maga által 
kiválasztott lábán, a gerenda hossztengelyének irányában áll. A másik lábát hajlítsa be és fogja 
meg a lábfejét az azonos oldali kezével s álljon úgy, mint egy flamingó. A másik karját 
használhatja az egyensúlyozáshoz. Segítségképpen a szabályos helyzet felvételéig a karomba 
kapaszkodhat. A próba akkor kezdődik amikor elengedi a karomat. Tartsa meg az egyensúlyát 
ebben a helyzetben egy percig. Minden esetben, amikor elveszíti az egyensúlyát (azaz amikor a 
kezével elengedi a lábát) vagy amikor bármelyik testrészével a talajjal érintkezik, a teszt 
megszakad. Minden ilyen leesés után az előzőekben ismertetett módon újra kezdődik a teszt 
mindaddig, amíg az egy perc eltelik."  

Pontozás 
Az egy percnyi egyensúlyban maradásnál az egyensúlyvesztések (nem csak a leesések) száma.  
Példa: Ha a kísérleti személy 5 alkalommal tesz kísérletet az egy percnyi egyensúlyban 
maradáshoz, akkor a pontszáma 5.  

 FIGYELEM: Ha a kísérleti személy az első 30 másodpercben 15 alkalommal veszíti el 
egyensúlyát, azaz képtelen teljesíteni a tesztet, ezt fel kell írni. Ez gyakran előfordulhat a 7-9 
éves gyermekekkel. 7 éves kor alatti gyermekek ne végezzék el ezt a tesztet.  
 
2. teszt: LAPÉRINTÉS (Nem kötelező) 
 
A vizsgált tényező: A végtagmozgás gyorsasága.  

A teszt leírása: Két lap gyors megérintése, váltakozva az ügyesebbik kézzel. Felszerelések  

 Állítható magasságú asztal (vagy ugrószekrény a tornateremben).  

 A lapra vízszintesen rögzített két, 20 cm átmérőjű gumi körlap. A körök középpontja 
egymástól 80 cm távolságban helyezkedik el (tehát a két kör széle egymástól 60 cm 
távolságra van). A két körlap között, azoktól egyforma távolságra elhelyezett téglalap 
(10x20 cm).  

 Stopperóra.  
A vizsgált személynek adandó utasítások  
"Álljon az asztallal szemben, kis terpeszben. Tegye a kevésbé ügyes kezét a téglalap közepére. 
Helyezze az ügyesebbik kezét a választott kézzel ellentétes oldali kör közepére. Mozgassa oda-
vissza az ügyesebbik kezét a két körlap között a lehető leggyorsabban a középütt elhelyezett kéz 
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felett. Mindig biztosan érintse meg a körlapot. Miután elhangzik az "elkészülni...rajt" jelzés, 
teljesítse a 25 ciklust olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet. Álljon meg az "állj" jelzésre. 
Hangosan számoljuk az érintéseket. Kétszer végzi el a tesztet s a jobbik idő lesz az eredmény."  

 Az asztal teteje éppen a köldök alatt legyen.  
 A téglalapon lévő kéz az egész teszt alatt helyben marad.  

 A próbázó az ügyesebbik keze kiválasztásához a tesztet kipróbálhatja.  

 A két kísérlet között pihenőidő van. Ez idő alatt egy másik személy végezheti el az első 
kísérletét. 

Pontozás  
A jobbik eredményt vesszük figyelembe. A próba értéke az az időtartam, amennyi a mindkét lap 
25 alkalommal történő megérintéséhez szükséges, tizedmásodpercben megadva.  

Ha a kísérleti személy elhibázza a lapérintést, akkor az előírt 25 ciklushoz további lapérintést 
kell hozzávenni.  

Példa: a 10.3 sec idő pontértéke 103.  
 
3. teszt: ÜLÉSBEN ELŐRENYÚLÁS (Kötelező) 
 
A vizsgált tényező: Hajlékonyság.  

A teszt leírása: Ülő helyzetben a lehető legtávolabbra nyúlás.  

Felszerelések  

 Az alábbi méretű tesztasztal vagy doboz: hossza 35 cm, szélessége 45 cm, magassága 32 
cm. A felső lap méretei: hossza 55 cm, szélessége 45 cm. Ez a felső lap 15 cm-rel nyúlik 
előre a támaszkodó láb irányába. A 0-tól 50 cm-ig terjedő beosztás a felső lap 
középvonalában van kijelölve.  

 Egy közel 30 cm hosszú vonalzó a doboz tetején, amelyet a vizsgált személy tol előre a 
kezével a doboz tetején.  

A vizsgált személynek adandó utasítások  
"Üljön le. Támassza a talpát a dobozhoz, tegye az ujjhegyét a felső lap szélére. Döntse a törzsét 
és nyúljon olyan hosszan előre amennyire lehetséges, miközben a térdét végig kinyújtva tartja és 
lassan, fokozatosan tolja előrefelé a vonalzót anélkül, hogy meglökné és a kezét teljesen 
kifeszítené. Tartsa meg azt a legtávolabbi helyzetet, amit elér. Ne pattanjon vissza. A tesztet 
kétszer elvégezve a jobbik eredményt írjuk be."  

Útmutatások a tesztet vezető személynek  
 Helyezkedjen el a vizsgált személy oldalánál és tartsa a térd kinyújtott helyzetét.  
 A vizsgált személy mindkét kezével nyúljon a doboz felső széléig és érintse meg a 

vonalzót, mielőtt elkezdené az előrehajlást.  
 Az eredményt az ujjakkal a skálán elért legtávolabbi helyzet adja meg. A vizsgált 

személynek meg kell tartania ezt a helyzetet mindkét próbálkozásnál, legalább míg 
kettőt számolunk, hogy az eredmény pontosan leolvasható legyen:  
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 Ha a két kéz ujjai nem egyforma távolságra érnek el, akkor az ujjakkal elért távolságok 
átlagával kell számolni.  

 A tesztet lassú és fokozatos előrehajlással kell végrehajtani mindenféle hirtelen 
mozdulat nélkül. 

 A második kísérlet rövid pihenő után következik.  
Pontozás  

A jobbik eredmény értékét vesszük figyelembe, centiméterben megadva (a doboz tetején lévő 
beosztáson elért cm érték).  

Példa: az a személy, aki a lábujjáig nyúlik ki 15 pontot ér el. Aki 7 cm-rel túlnyúlik ezen, annak a 
pontszáma 22.  
 
4. teszt: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Kötelező) 
 
A vizsgált tényező: Explozív erő.  

A teszt leírása: Álló helyzetből távolugrás.  

Felszerelések  

 Csúszásmentes kemény felület, megfelel erre a célra két cselgáncs vagy hasonló (például 
torna) szőnyeg (a két szőnyeget hosszában egymáshoz rögzíteni ajánlatos).  

 Kréta.  

 Mérőszalag.  

A vizsgált személynek adandó utasítások  

"Álljon kényelmes terpeszben, a lábujjai éppen a vonal mögött legyenek. Hajlított térdekkel, a 
karokat a talajjal párhuzamosan maga előtt tartva. Miközben karjával erőteljesen lendít, 
rugaszkodjon el s ugorjon a lehető legtávolabbra. Igyekezzen mindkét lábbal egyszerre talajt 
fogni, és egyenesen megállni. A két végrehajtásból a jobbik eredményt vesszük figyelembe." 

Útmutatások a tesztet vezető személynek  
 A szőnyegre vízszintes vonalakat rajzolunk, az elugróvonaltól 1 méter távolságban 

elkezdve, párhuzamosan, egymástól 10 cm-re.  
 A vonalakra merőlegesen elhelyezett mérőszalag biztosítja a pontos mérést.  
 Álljon a szőnyeg mellé és jegyezze fel az ugrási távolságot.  
 A távolságot az elugróvonaltól a leérkező sarok pontjáig mért legrövidebb távolság adja.  
 Újabb kísérlet engedélyezhető, ha a kísérleti személy hátraesik vagy bármely más 

testrészével érinti a szőnyeget.  
Pontozás  

A két kísérlet közül a jobbik eredményt rögzítjük. Az eredményt centiméterben adjuk meg.  

Példa: az 1 méter 56 cm-es ugrás pontszáma 156.  
5. teszt: KÉZI SZORÍTÓERŐ (Nem kötelező) 
 
A vizsgált tényező: Statikus erő.  
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Felszerelések  

 Hitelesített kézi dinamométer, állítható markolattal.  
A vizsgált személynek adandó utasítások  
"Fogja az erőmérőt az ügyesebbik kezébe. Szorítsa össze olyan erősen amennyire tudja, az 
erőmérőt a testétől tartsa el. A teszt alatt se érjen hozzá. Szorítsa össze fokozatosan és tartsa ezt 
meg legalább 2 másodpercig. Végezze el kétszer, s a jobbik eredményt vesszük figyelembe." 

Útmutatások a tesztet vezető személynek  
 A dinamométert minden személy vizsgálata előtt újra nullára kell.  
 Kérje meg a vizsgált személyt, hogy az ügyesebbik kezével szorítson. A kéz 

nagyságának megfelelő markolattávolságot állítsunk be a középsőujj felső ujjpercéhez 
igazítva.  

 A teszt során a dinamométert tartó kar vagy kéz ne érjen a testhez. A készülék az alkar 
vonalában tartva oldalt lógjon lefelé!  

 Rövid szünet után végezhető el a második kísérlet.  
 Az első kísérlet után a mutatót vissza kell forgatni nullára, csak akkor fontos az 

ellenőrzés, ha a második kísérlet jobb, mint az első. 
Pontozás  
A jobbik eredményt írjuk fel kilogrammban (1 kg pontossággal).  
Példa: a 24 kg-os szorítás értéke 24.  
 
6. teszt: SIT UP TESZT, FELÜLÉSEK (Kötelező) 
 
A vizsgált tényező: Törzs ereje (hasizom erőállóképesség).  

A teszt leírása: A fél perc alatti maximális számú felülés.  

Felszerelések  

 Két szőnyeg (hosszában egymáshoz rögzítve).  

 Stopperóra.  

 Asszisztens (segítő).  

A vizsgált személynek adandó utasítások  

“Üljön le a talajra, hátát tartsa függőlegesen, a kezeit kulcsolja össze a tarkóján, a térdeket 90 
fokos szögben hajlítsa be, a sarka és a talpa a szőnyegen van. Ezután feküdjön a hátára, a válla 
érintse a szőnyeget, majd üljön fel, miközben az elöl lévő könyökével érintse meg a térdét. 
Tartsa összekulcsolva az ujjait a tarkóján egész idő alatt. Amikor azt mondom "Kész...rajt" 
ismételje ezt a mozgást 30 másodpercig olyan gyorsan, amennyire lehetséges. Folytassa, amíg 
nem hallja "állj". Ezt a tesztet csak egyszer végzi el.”  

Útmutatások a tesztet vezető személynek  
 A segítő üljön le a kísérleti személlyel szemben, terpeszben, combjaival a lábfején ülve 

azt a talajon tartja. Helyezze a kezét a vizsgált személy térdhajlatába, így tartja a lábat 
derékszögben és nyugalomban. 

 Indítsa az órát a "Kész...Rajt" jelre és állítsa meg 30 másodperc után.  
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 Számolja hangosan minden alkalommal a teljes, pontosan elvégzett felülést. Egy teljes 
felülés az ülőhelyzettől, a szőnyeg érintésen át az újabb felülési helyzetig és könyökkel 
a térd érintésig tart.  

 Azt számolja, ha a könyök megérinti a térdet. Nem számolható a nem tökéletesen 
végrehajtott felülés. 

 A teszt során figyelje, hogy a vizsgált személy érintse meg vállával a szőnyeget, 
könyökével a térdét, amikor fölemelkedik a kiinduló helyzetbe.  

Pontozás  

A 30 másodperc alatt tökéletesen végrehajtott felülések száma adja a pontszámot.  

Példa: 15 szabályos végrehajtás értéke 15.  

 
7. teszt: FÜGGÉS HAJLÍTOTT KARRAL (Kötelező) 
 
A vizsgált tényező: Funkcionális erő (a kar és a váll izomerő-állóképessége).  

A teszt leírása: Megtartani a hajlított karú helyzetet rúdon való függés közben.  
Felszerelések  

 2,5 cm átmérőjű kör keresztmetszetű vízszintes rúd, úgy elhelyezve, hogy azt a vizsgált 
személy alatta állva felugrás nélkül elérje (magasabb tanulónál emelhető legyen).  

 Stopperóra.  

 Szőnyeg a rúd alatt, leugráshoz.  

 Törlőruha és magnéziumkréta.  

 Szükség szerint: pad vagy szék.  
A vizsgált személynek adandó utasítások  
"Álljon a rúd alá, tegye rá a kezét vállszélességben, felső madárfogással (ujjaival felülről, 
hüvelykujjával alulról). Az álla a rúd felett legyen. Tartsa meg ezt a helyzetet amilyen sokáig 
bírja anélkül, hogy az állát megpihentetné a rúdon. A teszt befejeződik, amikor a szeme a rúd alá 
süllyed."  

Útmutatások a tesztet vezető személynek  
 A vizsgált személy a rúd alatt áll és felső madárfogással markolja meg a rudat 

vállszélességben.  
 A rúd magasságát a legmagasabb személy testmagasságához kell beállítani.  
 Az órát az egyik kezében tartva a vizsgált személyt a combjánál megfogva emelje fel a 

megfelelő helyre.  
 Az óra akkor indul, amikor a személy álla a rúd fölé kerül és elengedtük.  
 A személy előre-hátralengését meg kell állítani; a teszt közben bátorítsuk.  
 Állítsa meg az órát, amikor a vizsgált személy már nem tudja megtartani tovább az 

előírt helyzetet (szeme a rúd alá kerül).  
 A teszt alatt ne mondja meg az időt a vizsgált személynek.  
 A rudat a vizsgált személyek között törölje le.  
 Egy pad vagy szék segítségre lehet a rúd elérésében.  
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Pontozás  

Tizedmásodpercben adjuk meg az időt.  

Példa: a 17.4 másodperc pontértéke 174, az 1 perc 03.5 másodperc pontja 635.  
 

8. teszt: 10 x 5 MÉTERES INGAFUTÁS (Kötelező) 
 
A vizsgált tényező: Futási sebesség, fürgeség.  

A teszt leírása: A maximális sebességű futás, fordulás tesztje.  

Felszerelések  

 Tiszta, csúszásmentes padló.  

 Stopperóra.  
 Mérőszalag.  

 Kréta vagy szigetelőszalag.  
 A fordulóvonal jelölésére jelző kúpok (tekebábuk).  

A vizsgált személynek adandó utasítások  

“Álljon indulásra készen a vonal mögé. Az egyik lábát pontosan a vonal mögött helyezze el. 
Amikor meghallja az indító jelet, fusson olyan gyorsan, amilyen gyorsan tud a másik vonalig, 
majd forduljon vissza a kiindulási vonalhoz, mindkét lábával lépjen át a vonalakon. Ez egy kör, 
ezt kell ötször megtennie. Az ötödik körben se lassítson le, amikor közeledik a célhoz, hanem 
folytassa a futást. Ezt a tesztet egy alkalommal végzi el.”  
Útmutatások a tesztet vezető személynek  

 Két párhuzamos vonalat kell kijelölni a padlón (krétával vagy mérőszalaggal) 5 méter 
távolságra egymástól.  

 A vonal legyen 1.2 méter hosszú és mindkét végén jelzés (kúp, kocka, gúla, stb.)  
 Bizonyosodjon meg, hogy a futó mindig mindkét lábbal átlépi (keresztezi) a vonalat, 

hogy a kijelölt pályán marad és hogy a fordulók olyan gyorsak, amennyire az 
lehetséges.  

 A megtett körök számát hangosan mondja be mindegyik kör végén.  
 A teszt akkor fejeződik be, amikor a vizsgált személy az egyik lábával átlépi a 

célvonalat.  
 Csúszásmentes padló szükséges, hogy a teszt alatt a vizsgált személy ne csússzon előre 

vagy oldalra. 
Pontozás  
Az öt ciklus teljesítéséhez szükséges tizedmásodpercben mért idő adja a pontértéket.  
Példa: a 21.6 másodperc idő pontszáma 216.  
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ÁLLÓKÉPESSÉGI INGAFUTÁS TESZT 
 
A vizsgált tényező: 
Kardio-respiratorikus állóképesség.  

A teszt leírása: 

A kardio-respiratorikus fittség vizsgálatára alkalmas teszt gyaloglási tempóban indul, majd 
gyors, futási sebességgel fejeződik be. A kísérleti személy az egymástól 20 méter távolságra lévő 
vonalak között halad, a futás irányát változtatva, a hangjelzés diktálta tempóval összhangban, 
fokozatosan gyorsulva. (Néhány személy képes csak követni a tempót és eljutni a teszt végéig.) 
Az a szint, ahol a próbázó kiesik, jelzi a kardio-respiratorikus (keringési-légzési) állóképességét.  

A teszthez szükséges felszerelések:  

 tornaterem vagy a 20 méteres pálya kijelöléséhez elég nagy tér,  

 egy 20 méteres mérőszalag,  

 öntapadós szigetelőszalag a 20 méteres pálya kezdetének és végének kijelölésére,  

 kazettás magnetofon, előnyös a szalagsebességhez állítható rendszerű,  

 a teszt levezetésére elkészített kazetta.  
A vizsgált személynek adandó utasítások:  
A magnetofonszalagra bizonyos időpillanatokban rögzített búgó hang segítségével ellenőrizhető 
a sebesség. A futásban úgy ossza be az erejét, hogy az egyik hangot a 20 méteres táv egyik 
végén, míg a következő hangot a táv másik végén hallja meg. Egy-két méteren belüli pontosság 
elfogadható. A távok végén érintse meg a vonalat az egyik lábával, majd forduljon vissza élesen 
és fusson az ellenkező irányba.  
Először a sebesség túl lassú, de minden percben fokozatosan és állandóan növekszik. Az ön célja 
az, hogy követni tudja a kitűzött ritmust amilyen, hosszan csak tudja. Tehát akkor álljon meg, 
amikor már tovább nem tudja tartani a ritmust vagy úgy érzi, hogy képtelen teljesíteni az egy 
perces periódusokat. Jegyezze meg a megállásakor hallott számot, ez az ön eredménye vagy a 
pontszáma. A teszt hossza személyenként változik: minél hosszabb a teszt, ön annál fittebb.  
Tehát a teszt maximális és progresszív, más szóval könnyű az elején, de nehéz a vége felé. Sok 
szerencsét!  
Pontozás: Miután a próbázó megállt, az utolsó teljesített fél fokozatot jegyezzük fel (lásd 
táblázat).  
(A személyre szóló pontozási lapon lehet a teljesített távok számát feltüntetni. Az értékgörbe fél 
fokozatokra osztott.)  
A tesztet fél fokozatokban vagy inkább megtett távokban lehet mérni, de a táblázatok fél 
fokozatokra vonatkozóak.  
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Táblázat:  

Állóképességi ingafutás 

Fokozat Sebesség 
(km/h) 

Részidő 

1 8 9,000 

2 9 8,000 

3 9.5 7,579 

4 10 7,200 

5 10.5 6,858 

6 11 6,545 

7 11.5 6,261 

8 12 6,000 

9 12.5 5,760 

10 13 5,538 

11 13.5 5,333 

12 14 5,143 

13 14.5 4,966 

14 15 4,800 

15 15.5 4,645 

16 16 4,500 

17 16.5 4,364 

19 17 4,235 

19 17.5 4,114 

20 18 4,000 

21/23 18.5 3,892 
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Név:

(cm): Testsúly

1. Flamingó egyensúly teszt.
    (Nem kötelező)

2. Lapérintés. (a végtagmozgás gyorsasága)
   (Nem kötelező)

3. Ülésben előrenyúlás. (hajlékonyság)
   (Kötelező)

Szül. idő:

Testmagasság (kg):

4. Helyből távolugrás. (explozív erő)
   (Kötelező)

TESZTEREDMÉNYEK

5. Kézi szorítóerő. (statikus erő)
   (Nem kötelező) 

TESZTEK

6. Sit-up teszt, felülések. (törzserő)
   (Kötelező)

7. Függés hajlított karral. (funkcionális erő)
   (Kötelező)

8. Ingafutás: 10 x 5 m (futási gyorsaság, fürgeség)
   (Kötelező)

9. Ingafutás (kardio-respiratorikus állóképesség)
   (Kötelező)
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LÁNYOK
ÉLETKOR 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Antropometria

Testmagasság 116 122 128 135 139 145 151 157 160 162 165 163 164

Testtömeg 21 23 25 29 32 37 41 47 50 54 55 55 56

Motoros próbák

Egyensúly (db/perc) 26 24 21 19 16 14 15 13 11 10 11 13 12

Lapérintés
(25 ciklus ideje, másodperc x 10) 249 227 188 167 151 127 121 116 113 108 109 106 107

Űlésben előrenyúlás (cm) 21 20 23 22 24 25 24 26 27 26 27 27 27

Helyből távolugrás (cm) 114 124 129 138 145 151 155 160 165 164 167 165 166

Kézi szorítóerő (kg) 12 14 17 20 21 24 28 30 32 33 34 32 33

Felülések db/30 mp 13 14 15 17 18 19 19 20 22 21 23 23 23

Függés hajlított karral (mp x 10) 99 102 106 99 104 89 96 82 96 98 90 99 98

10 x 5 méteres ingafutás (mp x 10) 265 260 248 240 234 222 218 219 218 215 215 213 210

20 méteres állóképességi ingafutás
(távok száma - perc) 22 27 25 28 32 29 33 35 39 51 52 54 49
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FIÚK

ÉLETKOR 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Antropometria

Testmagasság 119 124 130 136 141 147 152 160 167 173 178 175 178

Testtömeg 21 23 26 29 33 37 42 48 55 62 66 69 70

Motoros próbák

Egyensúly (db/perc) 22 18 16 13 12 12 11 10 9 10 10 9 10

Lapérintés
(25 ciklus ideje, másodperc x 10) 199 190 178 176 155 153 130 129 96 93 94 89 91

Űlésben előrenyúlás (cm) 21 20 20 19 19 20 19 20 19 23 24 23 22

Helyből távolugrás (cm) 120 124 138 145 154 167 173 185 189 192 198 206 218

Kézi szorítóerő (kg) 12 15 17 20 23 26 31 36 42 44 47 49 52

Felülések db/30 mp 11 13 14 17 19 21 24 26 27 25 26 28 27

Függés hajlított karral (mp x 10) 99 120 92 117 166 170 150 108 142 186 198 220 250

10 x 5 méteres ingafutás (mp x 10) 261 252 231 213 210 208 211 206 199 192 187 185 185

20 méteres állóképességi ingafutás
(távok száma - perc) 25 28 29 31 35 41 45 49 53 55 69 74 78
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VIII. EGÉSZSÉNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEKET MEGVALÓSÍTÓ 
FELADATOK 

Az egyes tantárgyak kiemelt környezet- és egészségnevelési lehetőségei 
Tágabb környezetünk a környezeti- és egészségnevelésben 

 
Tantárgy Téma Cél 

Földrajz 7-8. o. Földtörténeti korok, az emberi 
beavatkozás hatásai 

Környezetünk megismerése, 
megóvása, természeti-
társadalmi folyamatok hatásai, 
eredményei 

Természetismeret 5-6. o.  
 
 
 

Erdei és vízi élőhelyek fajok 
védelme, vízi, vízparti, élővilág 

Ökológiai gondolkodás 
kialakítása, ok-okozati 
összefüggések, környezet- 
egészségügyi problémák 
megismerése 

Biológia 7-8. o. Egészség megőrzése Tudjanak sajátos étrendet 
mozgásprogramot kialakítani 
egészségük megőrzése 
érdekében. 

Egészségtan 6. o Egészséges életmód Helyes életvezetés kialakítása. 
Osztályfőnöki órák A hely, ahol élünk Közösségi életre nevelés 
Rajz  Érzelmi, esztétikai nevelés, 

vizuális nevelés 
Etika, 7. o.  Értékeink Személyes elkötelezettség és 

tolerancia a környezeti 
kérdésekkel kapcsolatban. 

Magyar Nyelvjárások, régen használt szavak 
az irodalmi művekben (János vitéz, 
Toldi) 
Népi szokások, hagyományok 

Tájnyelv, köznyelv, irodalmi 
nyelv egymásra hatása, 
disputa, pozitív érzelmi és 
intellektuális közeledés a 
környezet- és 
természetvédelmi témájú 
könyvek feldolgozásával, 
drámajátékok 

Történelem Épített kulturális örökségünk 
védelme, megóvása 
Világörökség, értékeink 

Helyi történelmi értékek, 
hagyományok tisztelete, állam 
és társadalom felelőssége és 
feladata a problémák 
elhárításában, csökkentésében 

Matematika A matematika, mint tudomány és 
gyakorlati alkalmazása 

Környezeti összefüggések 
matematikai-geometriai 
módszerekkel való 
demonstrálása, diagram 
(éghajlati), statisztika 

Idegen nyelv Egészséges életmód, 
környezetvédelem, savas eső, 
esőerdők 

Nemzetközi felelősség a 
környezettel szemben, külföldi 
példák elemzése 

Fizika Erőhatások, kölcsönhatások a 
természetben (mechanika, 
elektronika, fénytan) 

Környezeti változások 
magyarázata, fizikai 
törvényszerűségek, élőlények 
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életjelenségei közti 
összefüggések, erőforrások 

Kémia 7-8. o. A víz 
Építőipari anyagok 
A levegő 
Szervetlen kémia: nemfémes elemek 
és vegyületeik, fémek és vegyületeik 
Korrózió, korrózióvédelem 

Technológiák hatása a 
természeti és az épített 
környezetre, 
környezetbiztonságos életvitel 

Ének Népdalok A természet zenei ábrázolása 
Testnevelés  Nélkülözhetetlen az 

élményszerű 
tapasztalatszerzésben, a 
környezetszennyezés az 
egészségre veszélyes, 
egészség és környezet 
komplexitása. 

Technika 5-8. o. Ember és környezet 
 
 
A közlekedés rendszere 
 
Anyagok és átalakításuk 
 
Anyagátalakítás, energia 

Környezetünk természeti, 
társadalmi, technikai 
összefüggései 
Alapvető szabályok 
megismerése 
Ismerjék az újrahasznosítás 
jelentőségét 
Tudjanak példákat 
környezetbarát technológiákra, 
energiákra 
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Hagyományos tanórai foglalkozások kiemelt környezeti és egészségnevelési lehetőségei az egyes 
évfolyamokon 
 
 
1. évfolyam Cél Követelmény Tananyag Tantárgy 
Fizikai 
egészség 

Iskoláskor testi 
folyamatainak 
megismerése. 
Fokozott törekvés az 
egészség 
megóvására. 
 

Legyen tájékozott arról, 
hogy mely élelmiszerek 
fogyasztása szükséges 
szervezetünk egészséges 
fejlődéséhez. 
Rendszeres fizikai 
aktivitás iránti igény. 

Testünk, érzékszerveink 
szerepe a környezet 
megismerésében. A 
tisztálkodás. 
Táplálékcsoportok 
bemutatása, rajzos napi 
étrend. Kulturált 
étkezés. 

Természet-
ismeret 

Szociális 
egészség 

Együttélési 
szabályok, 
megállapodások 
betartása. Jogok 
kötelességek 
ismerete. 

Legyen képes 
felhasználni, alkalmazni 
a mindennapi élet 
problémáinak 
megoldásában a 
tanultakat. 

Az iskola életének 
megismerése. 
Viselkedési szabályok. 
A házirend. Alapvető 
erkölcsi szabályok. 

Természet-
ismeret 

Életet 
veszélyeztető 
tényezők 

Óvatosságra intés, 
személyes biztonság 
növelése, 
balesetmentes 
közlekedés. 

Ismerje a biztonságot 
szolgáló szervezetek 
munkáját (mentők, 
rendőrök). Ismerje a 
biztonságos közlekedés 
rá vonatkozó szabályait.   

A gyalogos közlekedés 
legfontosabb 
veszélyhelyzetei, 
szabályai. Az utazással 
kapcsolatos 
magatartásformák 
megismerése, 
gyakorlása dramatikus 
játékhelyzetekben.  

Természet-
ismeret, 
technika, 
magyar 

Szeretet, 
szerelem, 
szex 

Barátságos 
viselkedés. A 
szűkebb és a tágabb 
család, a családtagok 
kapcsolatai. 

Legyél előzékeny, 
segítőkész. Tartsd 
tiszteletben mások 
érzelmeit! 

Fiúk, lányok kapcsolata, 
barátság, szituációs 
játékok. Az irodalomban 
megjelenített gyermek-
felnőtt kapcsolat 
megbeszélése. 

Magyar 

Élettechnikák Külső és belső 
tulajdonságok 
ismerete, vállalása. 
Másság elfogadása. 

Reális önértékelés 
kialakítása. Hazugság, 
füllentés fogalmának 
ismerete. 

Ki vagyok? Milyen 
vagyok? Milyen barátot 
szeretnék? Aki más, 
mint én. Történetek 
feldolgozása a báb és a 
dráma eszközeivel. 

Magyar 

Környezetünk 
védelme 

Közvetlen 
környezetünk 
megismerése. 

Környezetünk 
barátságossá tétele. A 
víz, tiszta levegő 
fontosságának 
felismertetése. A 
közvetlen környezetben 
előforduló állatok, 
növények megfigyelése. 

Otthon, család. Iskola, 
piac. Vizek 
tisztaságának óvása. 
Növények, állatok 
gondozása. Kirándulás: 
Vigyázz az erdőre! 
Természetvédelem. 

Természet-
ismeret, 
technika 
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2. évfolyam Cél Követelmény Tananyag Tantárgy 
Fizikai 
egészség 

Helyes 
egészségszokások 
kialakítása. 

Legyen igénye a 
személyes higiéniára, a 
test és a ruházat 
gondozására. 

Helyes fog- és 
testápolás. 
Beszélgetések, 
dramatikus gyakorlatok 
a betegség, gyógyítás, 
gyógyulás témakörében. 

Természet-
ismeret, 
magyar 

Szociális 
egészség 

A kornak, 
eseménynek, 
helynek megfelelő 
illemszabályok 
ismerete, 
alkalmazása. 

Ismerje a köszönés 
kultúráját, a 
kapcsolattartás 
szabályait, tudjon 
viselkedni más neművel, 
tudjon viselkedni 
különböző korú 
emberekkel. 

Köszönés, 
bemutatkozás, 
telefonálás. Moziban, 
színházban, erdőben 
való viselkedés. 
Viselkedés lányok-fiúk 
között. Kapcsolat 
felnőttekkel. 

Természet-
ismeret, 
magyar 

Életet 
veszélyeztető 
tényezők 

Tudja, hogyan kell 
viselkedni 
veszélyhelyzetben 
(menekülés, 
segítségkérés.) 

Nevezze meg otthona, 
iskola között lévő 
legfőbb közlekedési 
veszélyforrásokat, 
ismerje azok 
elkerülésének módját. 

Közlekedés 
illemszabályai. Helyes 
viselkedés járműveken. 
Gyermekkel történt 
balesetek okai, 
megelőzésük. 

Technika 

Szeretet, 
szerelem, szex 

A társas érintkezés 
kultúrája. Fiúk-
lányok barátsága, 
baráti kör. 

Igyekezzen érzelmeit 
reális mederben tartani. 
Tolerancia. 

Beszélgetés, idős 
emberek meghívása, 
vita. Barátságos 
viselkedés. Beszélgetés 
az iskolai életről, az 
osztályközösségről. 
Részvétel 
szerepjátékokban. 

Magyar 

Élettechnikák A harmonikus 
életvezetést 
veszélyeztető 
tényezők 
felismerése. 

Képes legyen a veszélyt 
érzékelni, segítséget 
kérni. 

Az anyagok azon 
tulajdonságainak 
észrevétele, amelyek 
miatt a környezetet 
veszélyeztethetik. 

Technika 

Környezetünk 
védelme 

A lakóhely 
ismerete. 

Ismerje lakóhelye főbb 
jellegzetességeit. 

A természet értékeinek, 
szépségének felfedezése. 
Hagyományok, mesék. 
Település régen és most. 

Természet-
ismeret, 
magyar 
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3. évfolyam Cél Követelmény Tananyag Tantárgy 
Fizikai 
egészség 

Egészséges 
életmód 
normáinak 
megismerése. 

Ismerje hogyan 
kerülhetők el a 
betegségek. 

Helyes napirend. 
Egészség és sport. 
Változatos étrend. A 
betegség tünetei. 

Természet-
ismeret 

Szociális 
egészség 

Helyes viselkedés 
a természetben. 

Viselkedéskultúra a 
természetben. 
Tapasztalatok 
általánosítása. 

Helyes magatartási 
formák gyakorlása. 
Pozitív és negatív 
emberi tevékenységek, 
ezek következményei. 
Tévéműsorok, reklámok 
és az azokban 
előforduló helyes és 
téves tájékoztatások 
megfigyelése, elemzése. 

Természet-
ismeret, 
magyar 

Életet 
veszélyeztető 
tényezők 

A tűz káros 
hatásai és 
elkerülésének 
módjai. Tudjanak 
nagyobb 
önállósággal 
szabályosan 
közlekedni. 
Balesetveszélyek 
fölismerése a 
háztartásban. 

Legyen tisztában a 
különböző tűzoltási 
módszerekkel. 
Balesetmentes 
közlekedés szabályainak 
ismerete. Háztartási 
eszközök biztos 
használata. 

Gyakorlatok: gyors 
kivonulás az iskolai 
tűzriadó terv szerint, 
pánikhelyzet elkerülése. 
Helyes és helytelen 
utazási szokásaink. A 
gyerekek, mint a 
balesetek okozói, 
háztartási eszközök 
használata. 

Természet-
ismeret, 
technika 

Szeretet, 
szerelem, szex 

Ismerje a lakóhely 
hagyományos 
népszokásait. 

Szokások, hagyományok 
ismerete, tisztelete. 

Szóbeli beszámoló 
családi ünnepről. 
Tájékozódás a lakóhely 
népszokásairól, 
irodalmi, történelmi 
emlékhelyeiről. 
 

Magyar 

Élettechnikák Pozitív értékrend 
kialakítása. 

Tudjon önmagáról 
kritikus jellemzést adni. 

Milyen vagyok? Ilyen 
szeretnék lenni! 
Önjellemzés. 

Magyar 

Környezetünk 
védelme 

Országismeret Ismerje meg fővárosunk 
értékeit. 

Fővárosunk Budapest. 
Közvetlen vagy 
közvetett 
tapasztalatszerzés (tv 
videó, könyv, könyvtár, 
kirándulás.), irodalmi 
helységnevek 

Természet-
ismeret, 
magyar 
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4. évfolyam Cél Követelmény Tananyag Tantárgy 
Fizikai 
egészség 

Az egészség 
normáinak 
megismerése. 
Helyes és 
helytelen 
szokásaink. 

Törekedjen a rendszeres 
sportolásra 
Tudja, hogy a lelki-testi 
egészség szoros  
kapcsolatban van. 

Dramatikus játékok a  
helyes, helytelen 
szokásainkról. 
Plakátok, tv, reklámok  
megbeszélése, elemzése. 
Szituációs játékok. 
 

Magyar, 
osztály-
főnöki órák 

Szociális 
egészség 

Szabadidő 
kultúrált eltöltése. 

Az ismeretforrások 
felhasználása, keresése. 
Balesetmentes 
szabadidőtöltés és játék. 

Hagyományok őrzése, 
ápolása. Búvárkodás a 
könyvtárban, a régió, a 
lakóhely történelmi, 
irodalmi emlékei. 
Csoportos játékok. 

 
Természet-
ismeret, 
osztály-
főnöki órák 

Életet 
veszélyeztető 
tényezők 

Egészséget 
károsító szokások 
veszélye, 
felkészülés az 
elutasításukra. 
Kerékpáros 
balesetek 
elkerülése. 

Tudja az egészséget 
károsító szokásokat 
érzelmi és értelmi 
alapon elutasítani.  
A közúti kerékpáros 
közlekedés szabályainak 
betartása.  

Beszélgetés a káros 
szenvedélyekről 
(dohányzás, 
alkoholfogyasztás, 
kábítószerezés) és azok 
következményeiről. 
Légúti betegségek, 
allergiát okozó 
növények. 
Gyakorlatok a 
kerékpáros közlekedés 
szabályainak 
elsajátítására. 
Veszélyhelyzetek 
elemzése. 

Technika, 
magyar, 
osztály-
főnöki órák 

Szeretet, 
szerelem, szex 

Ideális családkép 
kialakítása. A 
gyermek szerepe, 
feladata a 
családban. 

Ismerje a családi 
munkamegosztást, 
abban vállaljon szerepet 
legjobb tudása szerint. 

Szeretet, hűség a 
családban. Egészség, 
betegség a családban. 

Osztály-
főnöki órák 

Élettechnikák Önismeret szerepe 
a baráti 
kapcsolatokban. 

Törekedjen önmaga 
helyének megkeresésére, 
fejlesztésére. 

Rossz és jó döntések 
lehetséges 
következményei. 

Osztály-
főnöki órák 

Környezetünk 
védelme 

A lakóhely 
levegőjének, 
vizének tisztasága, 
védelme. 
Különválogató 
hulladékgyűjtés. 

A lakóhely természeti 
értékeinek védelme. 
Ismerje meg hazánk 
Nagy tájait, Nemzeti 
Parkjaink természeti 
értékeit. 

Szennyező források a 
környezetben, a 
szennyezés hatása az 
emberre, élőlényekre. 
A megelőzés, védekezés 
lehetőségei. Levegő, 
víz - és talajvizsgálat. 
Mennyi vizet 
használunk egy 
háztartásban? 

Matematika, 
természet-
ismeret 
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5. Évfolyam Cél Követelmény Tananyag Tantárgy 
Fizikai 
egészség 

 

A serdülés 
alapvető testi és 
lelki 
folyamatainak 
megismerése. 
Fokozott törekvés 
az egészség 
megóvására. 

Ismerje a serdülés fizikai 
megjelenéseit. 
Tisztában legyen a 
menstruáció és 
magömlés eseményével, 
okával fejlettségi 
fokának megfelelően 
változtasson 
tisztálkodási szokásain. 
A táplálékpiramisnak 
megfelelően képes 
legyen étrendjét 
összeállítani. 
Törekedjen a rendszeres 
sportolásra. 

A serdülőkor fizikai 
változásai; a másodlagos 
nemi jelleg kialakulása 
A serdülő tisztálkodása 
Egészséges táplálkozás, 
zsír és cukor 
fogyasztása, 
táplálékpiramis II. 
A sportolás fizikai és 
pszichikai hatásai 
Hangképzés  
 

Természet-
ismeret, 
testnevelés, 
ének 

Szociális 
egészség 
 

Tudatosan vállalt 
együttélési 
szabályok 
betartása. 
Jogok és 
kötelességek 
ismerete. 
 

Ismerje a családtagok 
jogait és kötelességeit. 
Ismerje a tanuló jogait 
és kötelességeit. 
Lássa be, hogy az egyén 
szabadsága a 
közösséggel 
harmóniában valósulhat 
meg. 
Gyűjtsön ismereteket a 
felnőttek jogaival, 
kötelességeivel 
kapcsolatban. 

Jogok és kötelességek a 
családban 
Jogok és kötelességek az 
iskolában 
A házirend 
Felnőttek jogai és 
kötelességei 
Alapvető erkölcsi 
szabályok 
 
 

Osztály-
főnöki órák 

Életet 
veszélyeztető 
tényezők 
 

Nyíltan beszélni a 
kábítószerről, a 
fogyasztás okairól, 
következményeiről
, a tanuló önmagát 
és társait védő 
magatartásáról. 
A 
tömegközlekedés 
írott és íratlan 
szabályainak 
betartása. 
 

Tudja a gyermek, hogy 
hol kínálhatják droggal. 
Ismerje a fogyasztás 
következményeit. 
Érzelmi és értelmi 
alapon utasítsa el a 
fogyasztást. 
Tartsa be a 
tömegközlekedés 
szabályait, viselkedjen 
kultúráltan. 

A kábítószerezés 
Hogyan mondjunk 
nemet? 
Viselkedési szabályok 
közlekedési eszközökön 
Közlekedés rendszere 

Osztály-
főnöki órák, 
technika 

Szeretet, 
szerelem, szex 
 

A prepubertás 
érzelmi 
hullámzásainak 
helyes 
értelmezése. 
A szexuális 
kíváncsiság 
kielégítése. 

Ismerje meg a 
kamaszkort, megelőző 
feszültségeit és találja 
meg a levezetés módjait. 
Tudományos alapon 
elégítse ki szexuális 
kíváncsiságát. 
Fogadja el a másik nem 

A lányok 
ingerlékenysége, a fiúk 
agresszivitása 
A szexualitás 
megnyilvánulása 
napjainkban 
Aki tetszik nekem 
Szexuális szélsőségek 

Osztály-
főnöki órák, 
ének 
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 iránti vonzalmát. 
Ismerje meg a 
szexualitás szélsőséges, 
számára veszélyes 
megnyilvánulásait. 

Népdalok, zenei 
szemelvények a 
középkortól a barokkig 

Élettechnikák 

 

Külső és belső 
tulajdonságok 
tudatos vállalása. 
Olyan 
problémamegoldó 
stratégia 
elsajátítása, 
mellyel több 
megoldás közül az 
egyén számára a 
legjobbat képes 
kiválasztani. 
Relaxációs 
gyakorlatok 
megismerése. 
 

 

Reális önértékelés. 
Füllentés és hazugság 
fogalmának ismerete. 
Felelősség és 
felelőtlenség 
fogalmának ismerete. 
Keresse a problémák 
megoldásának 
alternatíváit, elemezze a 
döntést és a 
következményeit. 
Keresse a számára 
legeredményesebb 
relaxációs gyakorlatot. 
 

Ki vagyok én? 
Miért, kiért vagyok 
felelős? 
Megoldások és 
következményeik 
Relaxációs gyakorlatok 
Zeneterápia komplex 
formája 

Osztály-
főnöki órák, 
ének 

Környezetünk 
védelme 

Közvetlen 
környezetünk 
megismerése 

Ismerje a talaj 
keletkezését és 
védelmét. 
Ismerje az időjárás és 
éghajlat elemeit és az 
időjárás jellemzőit. 
Ismerje a zöldséges kert 
növényeit és állatait. 
Tudja, hogy összefüggés 
van az élőlények 
környezete, 
testfelépítése és 
életmódja között. 

Otthon 
Zöldséges és 
gyümölcsöskert. 
Piac. Lakókörnyezet. 
Iskola. 
Közvetlen környezetünk 
megismerése, 
környezetét átalakító 
ember, környezetünk 
anyagai 

Természet-
ismeret, 
technika, 
osztály-
főnöki órák 
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6. Évfolyam Cél Követelmény Tananyag Tantárgy 
Fizikai 
egészség 
 

A szakemberek és 
ne a reklámok 
befolyásolják az 
egészség 
érdekében hozott 
döntéseket. 
Vendégváró 
szokások 
megreformálása. 
 

Szakemberrel kezeltesse 
bőrét 
Ismerje a gyorsétkezdék 
kínálatát egészsége 
szempontjából is 
Orvos tanácsára 
használja a reklámozott 
gyógyszereket 
Ismerkedjen a 
„természet patikájával” 
Kritikával fogadja a 
reklámozott 
élelmiszereket, 
kozmetikumokat 
 

Bőrápolás a 
serdülőkorban 
Gyorsétkezdék 
Reklámozott 
gyógyszerek, 
vitamintabletták, 
élelmiszerek, 
kozmetikumok 
A természet patikája 
Vendégvárás az 
egészség megóvása 
jegyében 
 
 

Természet-
ismeret, 
egészségtan, 
technika 

Szociális 
egészség 
 

A kornak, helynek 
eseménynek 
megfelelő 
illemszabályok 
ismerete, 
alkalmazása a 
sikeres életvezetés 
érdekében. 
 

Ismerje a 
kapcsolatteremtés 
szabályait 
Ismerje a különböző 
helyeknek megfelelő 
viselkedési normákat 
Tudjon viselkedni más 
neművel 
Tudjon viselkedni 
különböző korú 
emberekkel 
 

Köszönés, 
bemutatkozás, 
telefonálás, levélírás 
Moziban, színházban, 
múzeumban, 
templomban 
Viselkedés lányok és 
fiúk között 
Kapcsolat felnőttekkel 
Fogalmazás-fajták, 
beszámoló, leírás, 
jellemzés 

Osztály-
főnöki órák, 
magyar, 
egészségtan 

Életet 
veszélyeztető 
tényezők 
 

Olyan 
személyiségjegyek 
kialakítása, 
melyek révén nem 
a 
drogfogyasztásban 
látják a problémák 
megoldását. 
 

Ismerje a 
drogfogyasztásra 
hajlamosító tényezőket 
Tudjon a test és lélek 
kölcsönhatásáról 
Ismerje a drogok 
szociális, erkölcsi 
hatását 
Törekedjen pozitív 
gondolkodásra 
 

Milyen tényezők 
csábítanak 
drogfogyasztásra? 
Az önmagával és 
környezetével 
harmóniában élő ember 
tulajdonságai 
A drogfogyasztás 
szociális és erkölcsi 
hatása 
Káros szenvedélyek 

Egészség-
tan, osztály-
főnöki órák, 
természet-
ismeret 

Szeretet, 
szerelem, szex 
 

A serdülés 
korának, a 
személyiségfejlődé
s legviharosabb 
időszakának 
pozitív átélése 
 

Igyekezzen érzelmeit 
reális mederben tartani 
Pozitívan élje meg 
önállósulási törekvéseit 
Törekedjen 
problémáinak 
indulatmentes kezelésére 
Keresse a biztonságot 
nyújtó, pozitív értékeket, 
hordozó kapcsolatokat 
tudja, hogy a biológiai 

A számomra 
legfontosabb emberek 
Mire vagyok képes? 
Önállósulási vágyak, 
kísérletek 
15 év múlva 
Események és érzelmek 
összhangja 
Kapcsolatteremtés az 
ellentétes nemmel. 
Figyelemfelkeltés, 

Osztály-
főnöki órák, 
magyar, 
ének, rajz, 
egészségtan 
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érés különböző ütemű 
 

ismerkedés 
Érzelmek a művészetben 
– klasszikus zenei 
szemelvények 

Élettechnikák 
 

A harmonikus 
életvezetést 
veszélyeztető 
tényezők 
felismerése. 
Tudatos törekvés 
az életminőség 
javítására. 
 

Képes legyen a veszélyt 
érzékelni 
Tudatosan erősítse testi, 
lelkei stabilitását 
Fogadja el adottságait, 
lehetőségeit, ha nem 
változtathatók meg 
Ismerje fel az emberi 
tényezőket a 
döntéshozásban 
Törekedjen asszertív 
viselkedésre 

Edzett vagyok 
Bátorság, hősködés, 
gyávaság 
Mi befolyásol 
döntéseimben? 
Magabiztos, 
önérvényesítő 
magatartás, asszertivitás 
Zeneterápia 

Osztály-
főnöki órák, 
testnevelés, 
magyar, 
ének 

Környezetünk 
védelme 

Hazánk természeti 
értékeinek 
megismerése. 

Ismerje meg hazánk 
nagytájait, Nemzeti 
Parkjaink természeti 
értékeit 

Hazánk élőhelyei és 
életközösségei: erdő, 
víz, vízpart. 
Irodalmi helységnevek, 
tájleírás 
A fa mint alapanyag 
Erdeink jelentősége, 
védelme 

Természet-
ismeret, 
magyar, rajz, 
technika 
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7. Évfolyam Cél Követelmény Tananyag Tantárgy 
Fizikai 
egészség 
 

Az egészség 
normáinak 
megismerése. 
Tudatos 
felkészülés az 
egyén testi-lelki 
egyensúlyának 
megvalósítására. 
Az egészséges 
életre törekvő 
család 

Tudja alkalmazni a 
munka, pihenés 
megfelelő arányait 
Ismerje saját 
szervezetének 
terhelhetőségét 
 

A helyes életvitel hatása 
a szervezetre 
A munka és pihenés 
aránya, alvásszükséglet 
A helyes étrend tudatos 
kialakítása, 
táplálékpiramis III. 
 

Biológia, 
osztály-
főnöki, etika 

Szociális 
egészség 
 

A környezet 
hatásainak 
(információinak) 
optimális 
feldolgozása az 
egyén és 
környezete 
számára. 
A pozitív példakép 
kiválasztása. 
A reklámok helyes 
értelmezése. 
 

Tudjon helyesen 
választani a médiák 
információáramlata 
közül 
Ismerje meg az ember és 
környezete kapcsolatát, 
óvja és védje értékeit 
Tudja szabadidejét 
kultúráltan, 
egészségesen eltölteni 
Legyen képes életvitele 
tudatos alakítására 
Tudja és alkalmazza az 
elvárt viselkedési 
szabályokat 

A környezeti 
információk kritikus 
feldolgozása 
Az ember és 
környezetének 
kapcsolata 
Sokoldalú szabadidős 
tevékenység kialakítása, 
megvalósítása 
A helyes életvitel 
kialakítása, a pozitív, 
negatív környezeti 
hatások 
figyelembevételével 
 

Osztály-
főnöki órák, 
magyar, 
ének, 
biológia, 
földrajz, 
etika 

Életet 
veszélyeztető 
tényezők 
 

A káros 
szenvedélyek 
ismerete és 
elutasítása. 
 

Legyen tisztában a 
szenvedélybetegség 
fogalmával 
Tudja, hogy a 
szenvedélybetegségek 
függőséget okoznak 
Ismerje a droghasználó, 
alkoholfogyasztó 
életminőségét 
Tudja mit jelent a 
drogfogyasztás és a 
közösség kapcsolata 
Legyen érték a „nemet 
mondás művészete” 
Tudja értelmezni az 
ember-média-drogok 
kapcsolatát 

A drogok fajtái és 
hatásai 
A droghasználat 
stádiumai 
A drogok erkölcsi hatása 
az emberre 
A drog és a személyiség 
megváltozása 
A médiák, mint 
információközvetítők 
pozitív és negatív 
hatásai 
Mit tegyek, ha bajba 
kerülök? 
A TV szerepe, 
kommunikáció 

Biológia, 
osztály-
főnöki órák, 
magyar, 
etika 

Szeretet, 
szerelem, szex 
 

Az érzelmi 
attitűdök szerepe a 
társas 
kapcsolatban. 
 

Vállalja a másik nem 
iránti vonzalom 
szépségét, tudjon 
különbséget tenni a 
szexuális vonzalom és a 
szerelem érzése között 

Érzelmi motivációk az 
ember életében 
A szerelem szépsége 
Pozitív párkapcsolatok 
A férfi-női szerep 
elemzése 

Osztály-
főnöki órák, 
etika, 
magyar, 
ének 
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Vállaljon felelősséget a 
társas kapcsolataiban, 
ismerje a nemek 
szerepét a 
kapcsolatokban 

Népdalok szövegének 
értelmezése, szerelem a 
költészetben 

Élettechnikák 
 

Pozitív értékrend 
kialakítása. 
Az önálló 
döntésekkel járó 
felelősség 
vállalása. 
A 
kortársközösséggel 
való 
együttműködés. 
 

Tudjon általános emberi 
értékek alapján 
önmagáról kritikus 
jellemzést adni 
Ismerje fel a férfi-női 
lelki alkat 
különbözőségeit 
Legyen tudatában annak, 
hogy a családról való 
leválás és az önállósulás 
természetes 
személyiségfejlődési 
folyamat 
Ismerje meg az önálló 
döntéshozás lépéseit; 
tudja, hogy ez 
kockázatvállalást is 
jelent 
Próbálja meg feltárni 
önmagában a stressz 
helyzetek kiváltó okait 
Ismerje az aktív-passzív 
pihenés fogalmát és 
formáit 

Önismeret: Kritikai 
gondolkodás, Milyen 
vagyok? Önjellemzés 
általános emberi értékek 
tükrében 
Férfi-női lelki alkat 
Az önállósulás 
A döntéshozás 
lépéseinek alkalmazása 
különböző helyzetekben 
(pl. függőségek, 
pályaválasztás) 
Kockázatvállalás és 
annak következményei 
Stressz helyzetek kiváltó 
okainak felismerése 
Aktív és passzív pihenés 
formái 
 

Osztály-
főnöki órák, 
etika, 
magyar, 
testnevelés 

Környeze-tünk 
védelme 

A globalitás és az 
egyén szerepének 
felismerése a 
környezet 
védelmében. 

Ismerje fel a különböző 
emberi tevékenységek 
összekapcsolódó hatásait 
a természetre és az 
egyén lehetőségeit a 
környezet védelmében. 

Hazánk helye 
Európában. 
„Mi lesz veled 
emberiség?” 
Szelektív 
hulladékgyűjtés, 
komposzt, technológiák 
és környezet 

Biológia, 
földrajz, 
technika, 
etika 

 



 43

 
8. Évfolyam Cél Követelmény Tananyag Tantárgy 
Fizikai 
egészség 
 

Az egészség 
normáinak 
megismerése, az 
ember normális 
biológiai 
funkcióinak 
megalapozása: 
egészség, életmód, 
táplálkozás, 
szexualitás. 
A megelőzés, 
felismerés, 
rehabilitáció 
kapcsolatrendszeré
-nek megismerése. 
 

Ismerje az ideális 
testtömeget, 
megőrzésének 
lehetőségeit 
Ismerje a táplálkozásnak 
a szervrendszerekre 
gyakorolt pozitív, 
negatív hatását 
Tudja, hogy a testi és 
lelki jelenségek 
egymással szoros 
kapcsolatban vannak 
Tudja, hogyan és mit 
tehet az emberi 
szervrendszerek 
megóvásáért 
 

A testépítés, mesterséges 
készítmények hatása a 
szervezetre 
A családi táplálkozási 
szokások összevetése a 
táplálékpiramissal 
A szervrendszerek 
elváltozásai: 
Kültakaró, mozgás, 
légzés, keringés, 
táplálkozás, kiválasztás, 
immunrendszer, 
hormonrendszer, 
idegrendszer, 
érzékszervek, 
szaporodás 
A külső esztétikuma: 
alak, testtartás, testsúly, 
öltözködés, személyi 
higiénia 
Hangképzés a mutálás 
figyelembe vételével 

Biológia, 
egészség-
tan, osztály-
főnöki órák, 
technika, 
ének 

Szociális 
egészség 
 

Az igazi nemzeti 
tudat, öntudat 
kialakítása. 
A munka 
minőségének 
megismerése, a jó 
és rossz 
munkatársi 
kapcsolatokról 
véleményalkotás. 
Szabadidő 
kultúrált eltöltése. 
 

Ismerje meg a haza és a 
hűség fogalmát 
Ismerje, ápolja, becsülje 
hazája múltját, 
művészetét, építse 
tovább értékeit 
Legyen fontos számára a 
munka tisztelete 
Tudjon különbséget 
tenni európaiság és 
magyarság között 
Maradjon hű 
nemzetéhez akkor is, ha 
nem értékelik egyéni 
tehetségét 
Tudja, hogy az egyén 
értékein keresztül az 
emberiséget, a nemzetet 
teheti naggyá 

Haza és hűség 
Történelmi múlt a 
művészetekben 
Hagyományok őrzése, 
ápolása, továbbépítése 
A magyar zene értékei 
Tudósok, fizikusok 
szerepe a társadalomban, 
munka-szabadidő 

Magyar, 
történelem, 
ének, rajz, 
fizika, 
osztály-
főnöki órák, 
technika 

Életet 
veszélyezte-tő 
tényezők 
 

A 
szenvedélybetegsé
gek megelőzése és 
a segítségkérés 
lehetőségei 

Ismerje a káros 
szenvedélyek egyénre és 
társadalomra gyakorolt 
hatásait 
Legyen képes 
megvédeni magát a 
káros szenvedélyektől 
Ismerje a 

A drog és az AIDS 
Alkohol, dohányzás 
A szenvedélybetegek és 
a társadalom 
A függőségek ismerete, 
hatása az egyénre, 
szűkebb, tágabb 
környezetére 

Biológia, 
egészségtan, 
osztály-
főnöki órák, 
fizika 
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„segítségkérés” formáit, 
módjait 
Ismerje a függő ember 
életkilátásait 

A pszichikai és fizikai 
függés 
Atomerőművek, káros 
anyagok a levegőben, a 
motorok működési elve 

Szeretet, 
szerelem, szex 
 

Ideális családkép 
kialakítása. 
 

Tudja, hogy a család a 
társadalom legkisebb 
közössége, amelynek 
legfontosabb kohéziója a 
szeretet és hűség 
Tudja, hogy a család 
minden tagja 
egyenrangú, 
felelősséggel tartoznak 
egymásnak 
Ismerje a családi 
munkamegosztást, 
abban vállaljon szerepet 
legjobb tudása szerint 

Az ideális család 
A család, mint 
intézmény változásai a 
történelem során 
Szeretet és hűség a 
családban 
Egészség, betegség a 
családban 
A zene hatása az 
érzelmekre és az 
érzelmek hatása a zenére 
 

Biológia, 
egészségtan, 
osztály-
főnöki órák, 
magyar, 
ének 

Élettechnikák 
 

Felelősségteljes 
döntés a 
pályaválasztás 
során. 
Önismeret és 
emberismeret 
szerepe az emberi 
kapcsolatokban, 
sikeres 
életvitelben. 
 

Törekedjen önmaga 
helyének megkeresésére 
a makro- és mikro-
társadalomban 
Tudatosan törekedjen 
értékrendjének 
folyamatos fejlesztésére 
Készüljön fel a 
felelősségteljes 
döntéshozásokra, 
különös tekintettel a 
pályaválasztásra 

Ki vagyok én? Gyerek 
vagy felnőtt? A 
pubertáskor nagy 
kérdései 
Hogyan építem 
önmagam szellemileg és 
lelkileg? 
Felelősségteljes döntés a 
pályaválasztásban 
Rossz és jó döntések 
lehetséges 
következményei 
Stresszhelyzetek 
feloldása lazítással 
Hogyan oldhatom a 
feszültségemet a zene 
segítségével 

Osztály-
főnöki órák, 
biológia, 
egészségtan, 
ének 

Környezetünk 
védelme 

Legyen képes a 
mindennapok 
során a 
környezetkímélő 
anyagok és 
módszerek 
kiválasztására és 
balesetmentes 
használatára. 

Törekedjen az egyén 
mikro- és makro- 
környezetének 
megóvására. 
Sajátítson el olyan 
technikákat, melyek 
segítségével képes lesz 
életének fontosabb 
momentumait 
előrelátóan tervezni. 

Megújuló és nem 
megújuló környezetünk 
A víz és a levegő 
védelme 
Energia és vegyszerek a 
háztartásban. 
Számoljunk! Mennyi 
vegyszert és mosószert 
használ el évente egy 
átlagos háztartás? 
Milyen vegyszert, 
mosószert használjunk?  
 

Földrajz, 
biológia, 
kémia, 
fizika, 
matematika, 
technika 
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IX. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 
INTÉZKEDÉSEK 

 

1. A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak 
megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. Iskolánk inkluzív pedagógiai elveket követve, 
alkalmazza az integrált és integrációs nevelést is. Nevelésünk és oktatásunk a többségi 
tanulók mellett kiemelt figyelmet biztosít a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek: 

- sajátos nevelési igényű tanulók 
- beilleszkedési, tanulási, nevelési nehézségekkel küzdő tanulók 
- hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók 
- kiemelten tehetséges tanulók 

2. Támogatjuk a gyermekek személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, de nm 
engedjük, hogy e jogának gyakorlása közben másokat korlátozzon ugyanezen jogainak 
érvényesítésében. Fellépünk minden olyan cselekedet ellen, ami veszélyezteti a tanuló saját 
és társai, valamint az iskola alkalmazottainak egészségét, testi épségét. 

3. Az SNI és BTM-es tanulók részére biztosítjuk a szakvéleményben előírt hosszabb 
felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli feleletek előtérbe helyezését, valamint az 
elfogadott, megszokott segédeszközöket.  A Szakértői Bizottság véleménye alapján az 
igazgató mentesíti a tanulót az érdemjegyekkel történő értékelés alól és helyette a szöveges 
értékelés és minősítés alkalmazását írja elő. 

4. Gondoskodunk kiemelkedő képességű tanulóink tehetséggondozásáról. 

5. Iskolánkban a rászoruló gyermekek gondozásához, neveléséhez és társadalmi 
beilleszkedéséhez komplex, célzott, differenciált ellátást kell biztosítani. Tilos a hátrányos 
megkülönböztetés bármilyen okból. A pedagógusoknak fel kell deríteni a tanulók fejlődését 
zavaró okokat, törekedni kell a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására. Szükség 
esetén a gyerek érdekében intézkedést kell kezdeményezni a gyermek-és ifjúságvédelmi 
felelősnél. A felderítés során a pedagógus ismerje meg a gyermek személyiségét, családi 
hátterét, környezetét, baráti és kortársi kapcsolatait. 
A káros hatások megelőzése és ellensúlyozása érdekében a pedagógus szorosan működjön 
együtt a szülőkkel, szükség esetén tegyen családlátogatást. 

6. Iskolánk bár felmenő rendszerben vezeti be az egész napos iskolát, valójában elveit minden 
évfolyamon alkalmazza. Hiszen azoknak a tanulóknak, akiknek szülei dolgoznak, vagy nem 
biztosított számukra az otthoni nyugodt felkészülés, vagy egyszerűen szeretik a közösségi 
együttlétet rendelkezésükre áll a napközi, illetve a délutáni foglalkozások színes választéka, 
melyek egyben a szociális hátrányok enyhítését is szolgálják.  

7. Az osztályfőnöki munkatervbe évek óta drog- és bűnmegelőzési programot iktatunk be, új 
problémaként az internet használat veszélyeire is felhívjuk tanulóink és szüleik figyelmét. 
Együttműködünk a szülőkkel, közösen figyelünk a gyerekek pályaorientációjára is. Hosszú 
évek óta pályaválasztási kiállításra visszük 8. évfolyamosainkat, valamint Pályaválasztási 
szülői értekezletet szervezünk. Felhívjuk a figyelmet az Arany János tehetséggondozó 
Programra, az Útravaló Programra, segítjük az ebben való eligazodást. 

 

8. Minden tanulónkban biztosítjuk a tankönyvek kölcsönzésének lehetőségét iskolai 
könyvtárunkból. 
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X. AZ EGÉSZNAPOS ISKOLA NEVELÉSI OKTATÁSI PROGRAMJA 
 
 
Az egész napos iskola elnevezés olyan iskolaszervezési forma, amelyben a tanórai és más 
foglalkozásokat a délelőtti és a délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg. Ez a 
tanulásszervezési forma lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mond a tehetséggondozás sajátos 
tevékenységeit, így támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező 
órákon túli foglalkozások teret adnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak, iskolánk 
arculatához tartozó egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak. 
Iskolánk az oktatási miniszter által hamarosan kiadásra kerülő egész napos oktatási programot 
vezeti be.  
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XI. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI 
FELADATOK MEGHATÁROZÁSA  

 
 
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 
gyakorlás, bevésés elősegítése, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek 
megszilárdítása. 

 A házi feladatok szóbeliek és írásbeliek lehetnek – törekszünk, hogy a legtöbb 
tantárgyból elfogadható mértékű írásbeli házi feladatot kapjanak a tanulók minden 
alkalommal. 

 A házi feladatok lehetnek differenciáltak: pl. kutató munka, önálló felkészülés – de ez 
nem terjedhet ki kötelezően az egész osztályra, nem lehet az új tananyag önálló 
feldolgozása. 

 A hétvégére a tanulók csak a szokásos – egyik óráról a másikra esedékes házi feladatot 
kaphatják. 

 A tanítási szünetek idejére – őszi, téli, tavaszi szünet – a tanulók nem kapnak kötelező 
írásbeli házi feladatot, a szóbeli házi feladatot a lehetőségekhez képest kerüljük. 
Differenciált házi feladat (felzárkóztatás - tehetséggondozás) – ha ez a gyermek érdekeit 
szolgálják – adható. Célszerű erről a fogadóórán előzetes megbeszélést folytatni a 
szülővel. 
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XII. AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE, 
KORLÁTAI 

 
 

Az iskolai írásbeli és szóbeli beszámoltatásokkal kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: 
 Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. A felső tagozaton a tantárgyak heti óraszámától 
függően a pedagógusokat a következő minimum számú témazáró dolgozat megíratása 
kötelezi. 

o heti 1 órás tantárgy évi 2 témazáró 
o heti 2 órás tantárgy évi 3 témazáró 
o heti 3 vagy több órás tantárgy évi 4 témazáró 

A tanulónak hiányzás esetén, félévente 1-1 témazárót pótolnia kell. 
 A tanulók eredményes felkészülése érdekében a felső tagozaton egy tanítási napon belül 

egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő 
dolgozatot lehet íratni. 

 A tanulók eredményes felkészülése érdekében az alsó tagozaton egy tanítási napon belül 
egy-egy osztállyal legfeljebb egy témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő 
dolgozatot lehet íratni. 

 A témazárók íratása a tanulók felé bejelentési kötelezettséggel jár, az osztálynaplóba 
pedig egy héttel előre jelezni kell, a napló haladási részének megfelelő rovatában. 

 Rövid, írásbeli feleletet bármely órán lehet íratni – bejelentés nélkül – egy tanítási 
napon belül legfeljebb hármat. 

 A dolgozatok, felmérők javítási határideje maximum két hét. Az addig ki nem javított 
dolgozat érdemjegyét nem lehet bejegyezni sem a naplóba sem a tanuló tájékoztató 
füzetébe. 


