
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola (4965 Kölcse, Arany János utca 1.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

033454
Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola
4965 Kölcse, Arany János utca 1.

OM azonosító: 033454
Intézmény neve: Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Székhely címe: 4965 Kölcse, Arany János utca 1.
Székhelyének megyéje: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Intézményvezető neve: Ombodi Károly
Telefonszáma: 44/435621
E-mail címe: iskola@kolcse.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2017.10.26.

Fenntartó: Mátészalkai Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 10.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Pesti Béla László
Telefonszáma: 0630/626-6013
E-mail címe: laszlo.bela.pesti@klik.gov.hu
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2016-os statisztikai adatok alapján

 

Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2016-os statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 1 236 119 7 0 20 16 0 0 20 13,00 8 7

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

1 236 119 7 0 20 16 0 0 20 13,00 8 7

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés, oktatás és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Darabsz
ám

1-4.
évfolyam

on

5-8.
évfolya

mon
(ált.

iskolába
n,

gimnázi
umban)

Gimnázium, szakgimnázium 9-12.
évfolyamán, szakközépiskolában,
szakiskolában, készségfejlesztő

iskolában

Szakgimnázium
szakképző

évfolyamán
középiskolai

végzettséghez
kötött, illetve

2016 szeptember
1. előtti

szakközépiskola
szakképző

évfolyamán

Alapfok
ú

művész
etoktatá

sban

Kollégi
umban

Pedagóg
iai

szakszol
gálatnál

Fejleszt
ő

nevelés-
oktatásb

an

Összese
n

(o01+…
+o04+o
06+…+

o13)

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakmai
gyakorl

ati

elméleti gyakorl
ati

összese
n

ebből
szakköz
épiskola
két éves
érettségi

re
felkészít

ő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott
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Teljes
munkaidős

0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

ebből nő 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Részmunkaidős 0

ebből nő 0

Óraadó 0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05)

0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06)

0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2016-os statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=033454

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=033454&th=001

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Iskolánk Kölcse, Sonkád és Fülesd települések általános iskolai feladatellátását szolgálja. A kötelező beiskolázási terület

gyerekeinek nevelésén, oktatásán túl további,  intézményünkben tanulni szándékozó gyerekek fogadására is van lehetőségünk.

Szakmai alapdokumentumunk szerinti férőhelyek száma 320 fő, jelenlegi ( 2017. október 1-ei) tanulói létszámunk 225 fő.

Évfolyamok Össze
senből
lány1 2 3 4 5 6 7 8 Össze

sen

Gyermekek, tanulók száma 31 23 28 32 32 32 36 22 236 119

eb
bő

l

leány 19 11 12 13 15 17 21 11 119 0

más településről bejáró 15 15 14 18 14 15 23 11 125 64

egész napos iskolai oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

váltakozó (de-du) oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

összevont osztályba járó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók

0 0 0 1 3 1 1 1 7 2

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 0 0 0 1 1 0 2 0 4 2

napközis tanuló 11 11 11 10 0 0 0 0 43 17

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő 0 0 0 0 9 7 9 2 27 15

évfolyamismétlő (s14+s15) 4 0 0 1 2 2 1 0 10 2

eb
bő

l leány 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0

eredményesen végzett, de ismétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

évfolyamismétlésre utasított 4 0 0 1 2 2 1 0 10 2

magántanuló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből sajátos nevelési igényű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

otthont nyújtó ellátásban részesülő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 3 2 5 6 4 5 10 6 41 22

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 19 15 13 15 18 17 16 5 118 61

fe
la

da
t-

el
lá

tá
si

 h
el

y 
típ

us
t

 v
ál

to
tt

gimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szakgimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szakközépiskolából, szakiskolából,
készségfejlesztő iskolából  jött

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben
végezte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

utolsó éves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egy idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 32 30 32 36 22 152 77

kettő idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

három vagy több idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nyelvoktatásban nem részesül 31 23 28 0 2 0 0 0 84 42

nyelvoktatás alól felmentett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tandíjas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

térítési díjas 0 0 0 2 3 0 3 1 9 5

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 26 19 25 24 24 27 28 14 187 95

más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 2 1 4 3 2 2 8 5 27 15

más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek, tanuló

13 11 8 9 8 6 12 3 70 35

kezdő évfolyamos tanulók száma 31 0 0 0 0 0 0 0 31 19

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2
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A beiratkozásra meghatározott idő:

Az első évfolyamra történő beiratkozásra 2018. április 1. naptól április 30. napig terjedő időszakban, a fenntartónk által

meghatározott napokon kerül sor.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Fenntartónk a 2017-2018-as tanévre 12 osztály, illetve 26 csoport indítását engedélyezte.
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Intézményünk szervezésében jelenleg térítési díjas, tandíjas illetve egyéb díjfizetési kötelezettség ellenében szervezett

foglalkozás nincs.
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

 
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az intézmény "Házirendjében" meghatározottak szerint: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig hét órától tizenhat

óra negyvenöt percig szülői igény esetén 17 óráig van nyitva. Az épület helyiségeit a hozzá tartozó udvart és sportpályát a

nyitvatartási idő alatt a házirendben, az órarendben és a délutáni foglalkozások rendjében szabályozottak szerint használhatják a

tanulók.

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7 órától 16 óra 30 percig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások

idejére, igény esetén 17 óráig biztosítja.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

2017. szeptember:

01. 		Tanévnyitó ünnepség, Első tanítási nap,

Tanév eleji adminisztráció

1-30.		Ökoiskolai témanapok 2.,3. és 7., 8. évfolyamon

05.		Fogadóóra, munkaértekezlet

07. 		Pedagógiai program és az értékelő beszámoló beépítése a munkatervbe

11. 	Munkacsoport alakítása az intézményfejlesztési terv végrehajtása érdekében

12. 	2017/2018. tanév munkatervének elfogadása

15.	A tanév ellenőrzési tervének véglegesítése

		Munkaköri leírások aktualizálása

20. 	Felkészülés az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre

26. 	Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés

30. 	A 2017/2018. tanév intézményi ökoiskolai munkatervének véglegesítése

 

2017. október

01.		E-napló kötelező használata

03. 		Iskolai és osztály szülői értekezlet

		Fogadóóra és munkaértekezlet

06. 		Aradi vértanúk napja

13. 		Felmérés 1. évfolyamon a DIFER alkalmazása érdekében

20.		Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

27.		Pályaorientációs nap- tanítás nélküli munkanap

30. – november 03.	Őszi szünet

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal

2015.09.14. 2016.10.03. Hatósági ellenőrzés
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30. 		Tájékoztató a középiskolai felvételi rendjéről

 

2017. november

06. 		Őszi szünet utáni első tanítási nap

07.		Fogadóóra és munkaértekezlet

21. 		Nyílt nap

27. 		Nevelési értekezlet – tanítás nélküli munkanap

28.- december 01.	Hulladékcsökkentési hét

	

2017. december

01.		DIFER vizsgálat elvégzése 1. évfolyamon

05.		Fogadóóra és munkaértekezlet

		Iskolaválasztási szülői értekezlet

08.		Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

12. 		Pályázat az AJTP keretében

27. – 2018. január 02. Téli szünet

 

2018. január

03. 		A téli szünet utáni első tanítási nap

09.		Fogadóóra és munkaértekezlet

NETFIT mérés kezdete

22. 		Magyar Kultúra Napi ünnepség

26. 		Az I. félév utolsó napja

		Előző félévet záró osztályozó értekezlet

 

2018. február

06. 		Fogadóóra és munkaértekezlet. Osztály szülői értekezlet

12.		A 2017/2018. tanév I. félévi munkáját értékelő értekezlet – tanítás nélküli munkanap

16. 		Farasangi rendezvény – tanítás nélküli munknap

19. 		Középiskolai jelentkezési lapok továbbítása

23. 		Megemlékezés a kommunisták és egyéb diktatúrák áldozatairól

 

2018. március

05-09.		Pénzügyi és vállalkozói témahét

06. 		Fogadóóra és munkaértekezlet

10.		Munkanap (szombati tanítási nap)

14. 		iskolai ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére

15. 		Továbbképzési, beiskolázási terv

22. 		Víz világnapi rendezvény

28.		Nevelőtestületi értekezlet – tanítás nlküli munkanap

29.-április 03.	Tavaszi szünet

 

2018. április

04. 	Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

10.	Fogadóóra és munkaértekezlet. A kölcsey-hét programjának véglegesítése.

12. 	Nyílt nap

16.	Megemlékezés a holokauszt áldozataira

21.	Munkanap (szombati tanítási nap)

23. 	Föld világnapi rendezvény

23-27.	Fenntarthatósági témahét

27.	NETFIT mérések utolsó napja

 

2018. május

6 /  28 



08. 		Fogadóóra és munkaértekezlet

07-11.		Kölcsey-hét

10.		Egészségnap

15.-június 15. Ökoiskolai témanapok 1., 4. és 5., 6. évfolyamon

16.		Angol idegennyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon

23. 		Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon

25.		Diákönkormányzati nap: gyermeknapi rendezvény – tanítás nélküli munkanap

 

2018. június

01.		NETFIT adatfeltöltés

04.		Iskolai ünnepség a Nemzeti Összetartozás Napja tiszteletére

08.		Fogadóóra és munkaértekezlet

15. 		Utolsó tanítási nap

16.		Ballagási ünnepség

18.		Tanév végi osztályzó értekezlet

20.		Tanév végi adminisztráció

21.		Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás

29. 		Tanévet értékelő nevelőtestületi értekezlet
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

A 2017. évi intézményi tanfelügyelet ellenőrzés főbb megállapításai:

2017. októberi értékelés alapján:

Fejleszthető területek:

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítését, felülvizsgálatát előzze meg a működést befolyásoló mérési,

demográfiai, munkaerőpiaci és más külső mutatók szociokulturális adatok azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése.

A tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztését elősegítő pedagógus módszertani kultúra növelése továbbképzéssel

és belső tudásmegosztással, szakmai fórumokon való részvétellel.

A középiskolák visszajelzéseit intézményünk nem építi be a pedagógiai munkájába, ugyanis nem minden iskola jelez vissza a

továbbtanuló diákok eredményeiről. Körülbelül 70%-tanulónkról van információnk. Ha a jövőben gyakoribb lesz a

középiskolák visszajelzése, akkor érdemes lenne kielemezni azt, hogy tantárgyanként mennyire állják meg a helyüket az itt

végzett tanulók. Ehhez tudnunk kellene, hogy milyen átlaggal teljesítenek tantárgyanként, milyen eredményeket érnek el az

egyes tantárgyakban. Melyek azok a tantárgyak amelyek jól meg lettek általános iskolában alapozva, és melyek azok amelyek

kevésbé.

Belső tudásmegosztás gyakoribb alkalmazásával jó gyakorlatok ismertetése. Legyen a belső tudásmegosztás mint fejlesztési

módszer tervszerűen beépítve az intézmény és a munkaközösségek éves munkatervébe.

Legyen az intézményi panaszkezelés nyomon követhető és kidolgozott az SZMSZ-ben. Mindezt tartalmazza a házirend is.

A belső infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó igényfelmérés és a fejlesztésre vonatkozó intézkedési terv elkészítése szabályozott

és rendszeres legyen.

A tanítási módszerek, a hagyományos és digitális tankönyvek és segédanyagok kiválasztása az intézmény pedagógiai

programjában meghatározott célokkal összhangban történjen.

 

Kiemelkedő területek:

Az I. félévet és tanévet értékelő beszámoló értékelési területei teljes mértékben megegyeznek az intézményi önértékelés

területeivel.

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelésre a pedagógusok fokozott figyelmet fordítanak, tanulói szemléletet

formálnak az intézmény ökoiskolai működésének erősítése érdekében.

Nyilvántartott és rendszeresen gyűjtött adatok: A kompetenciamérések eredményei, tanév végi eredmények- tantárgyra, 2 évre

vonatkozóan, versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint, továbbtanulási mutatók,

vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók),

elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló), neveltségi mutatók, stb.

Az intézmény él az információ átadás szóbeli, digitális és papír alapú eszközeivel.

A különböző külső partnerek rendszeres tájékoztatása különböző kommunikációs csatornák alkalmazásával.

Az intézmény hagyományteremtő és hagyományápoló munkája.

Az intézmény folyamatosan nyomon követi és értékeli pedagógiai programjában megfogalmazottak teljesülését.
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Utolsó frissítés: 2017.10.26.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=033454
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2016/2017. tanév végi lemorzsolódással érintett tanulóink száma: 27 fő.

A 2016/2017-es tanév végén osztályvizsgára utasított tanulók száma: 6 fő. ( 2 fő alsós, 4 fő felsős) Évfolyamismétlésre utasított

tanulók száma: 5 fő. ( 2 fő alsós, 3 fő felsős)
 

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS

tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=033454
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:

•	Délutáni foglalkozások.: Az iskola által 13.30. óra és 16.00. óra között szervezett kötelező foglalkozások. A lehetőségek közül

az egyiken a tanulónak kötelezően részt kell vennie. Ez alól csak igazgatói engedély alapján, vagy más iskolai elfoglaltság miatt

mentesülhet a tanuló.  A kötelező délutáni foglalkozásokon való részvétel alól a tanuló csak a szülő írásbeli kérelme alapján

mentesíthető.

•	Napköziotthon, tanulószoba: A törvényi előírásoknak eleget téve, a kötelező délutáni foglalkozások biztosítása érdekében 1-4.

évfolyamon napköziotthont, 5-8. évfolyamon tanulószobát működtetünk. A délutáni napköziotthoni és/vagy tanulószobai

csoportban minden olyan tanulónak biztosítani kell az elhelyezést, aki nem kérte, illetve nem kapta meg a mentesítést a délutáni

foglalkozáson való részvételi kötelezettség alól. A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont napközis

csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott.

 

•	Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges

tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását, az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó

és felzárkóztató foglalkozások segítik.

•	Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle

sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

•	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 kezdete előtt az

iskola igazgatója dönt a fenntartó engedélye szerint. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának engedélye alapján – olyan

felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. A szakkör tagja jelentkezés alapján lehet a tanuló. A szakkörbe való felvételről

– az osztályfőnök véleményének kikérése mellett – a szakkörvezető dönt.

•	Európai Uniós projektekhez kötődő foglalkozások, szakkörök, kirándulások rendezvények: Iskolánk nevelő-oktató munkáját,

az infrastrukturális feltételek megteremtését, színvonaluk emelését kiemelkedő mértékben segítik az Európai Unió által

támogatott projektek. A pályázathoz kötődő különböző foglalkozások, szakkörök, kirándulások és egyéb rendezvények

megvalósítása a vállalások, illetve a támogatási szerződésekben foglaltak szerint kötelező.a kötelezettség a fenntartási időszak

vállalásaira is érvényes. A szakmai megvalósítóknak a végrehajtás megkezdésekor gondoskodni kell arról, hogy a projektbe

bevont tanulók és szüleik írásban nyilatkozzanak arról, hogy vállalják a támogatási szerződés szerinti részvételi kötelezettséget a

projekt szakmai megvalósítása, fenntartása vagy a tanulói jogviszony megszűnése időpontjáig.

•	Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti

stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A részt vevő tanulók és csapatok értékelése,

elismerése és díjazása a PP-ben meghatározottak szerint történik az intézmény költségvetési lehetőségeire tekintettel. A

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.

•	Kirándulások.                                                                                                   

o	Jutalom kirándulás: az intézmény - alapítványi támogatással – kirándulást szervezhet valamely osztály, csoport, alkalmi

8 /  28 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=033454
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=033454
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiStat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=033454


csoport kimagasló teljesítményének elismerése céljából. A jutalom kiránduláson résztvevők személyéről az érintett nevelők

véleményének kikérésével az igazgató dönt.

o	Önkéntes kirándulások: tanítási időn kívül a nevelőtestület tagja (tagjai) által önként vállalt kirándulás, melyen a tanulók

részvétele is önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezni.

•	Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett,

több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók

részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, illetve pályázati

forrásból történhet.

•	Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának

feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon

tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár –

önkéntes. A csak ezeken a foglalkozásokon megszerezhető ismeretekből a tanulók tudása nem kérhető számon egyetlen

tantárgyhoz kapcsolódóan sem. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, illetve pályázati forrásból történik.

•	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 tanulók részvétele a

szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, illetve pályázati forrásból történhet.

•	Iskolai és községi könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai és községi könyvtár

segíti.

 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Iskolánk nevelőtestülete az írásbeli beszámoltatások rendjét és formáit a következőképpen határozta meg.

Az írásbeli beszámoltatások alapelvei:

•	az iskola nevelői által megtanított tananyag tudása kérhető számon a tanulóktól

•	 a beszámoltatás módjának megválasztásakor a nevelő vegye figyelembe a helyi tan-tervi követelményeket és az adott tanulói

évfolyam sajátosságait.

•	a nevelő beszámoltatással, méréssel kapcsolatos szándéka dönti el, hogy az írásbeli beszámoltatás osztályozható-e.

•	témazáró dolgozatok megírása előtt célszerű diagnosztikus méréssel meggyőződni a tanulók tudásának minőségéről,

hiányosságairól.

•	A párhuzamos osztályok tanulói lehetőleg azonos időben írják meg az azonos szintű és tartalmú témazáró dolgozatokat.

•	Az adott nevelő hiányzása esetén a helyettesítő szaktanár végzi az írásbeli beszámolta-tást.

Az írásbeli beszámoltatások iskolánkban alkalmazott formái

•	Témazáró dolgozatok.

•	Rövid írásbeli beszámoltatási formák:

- fogalmazás,

- kérdőív,

- teszt,

- feladatlap.

A tanári értékelés módjai a mérés szándékénak megfelelően

•	diagnosztikai,

•	formatív,

•	szummatív.

A témazáró dolgozatok megírásának rendje

•	a helyi tanterv szerinti témakörök összefoglalása után alkalmazandó írásbeli beszámol-tatási forma,

•	a témazáró dolgozat megírását megelőzi a diagnosztikus mérés, amelynek eredményeit értékeli a nevelő, de nem osztályozza,

cél: a tanulók tudásában fellelhető hibák, hiányosságok feltárása,

•	a dolgozatok javításában, minősítésében egységes eljárások alkalmazása,

•	az adott osztály minden tanulója egy időben írja meg (a hiányzó tanuló nem írja meg a következő órán),

•	a témazáró dolgozatok megírásának időtartama: 45 perc.

 

Rövid írásbeli beszámoltatási formák alkalmazási rendje:

•	csak 1-2 tananyag elsajátításának mértékére terjedjen ki a beszámoltatás,

•	megírásának ideje maximum 20 perc lehet,
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• 	a nevelőtestület széles körben biztosítja az egyes nevelők szabadságát a rövid írásbeli beszámoltatási formák

megválasztásában, alkalmazásának gyakoriságában, de

 

•	büntető jelleggel nem alkalmazható,

•	kerülni kell a tanulók túlterhelését,

•	irreális elvárásokat nem tartalmazhat (annyi feladatot adjunk, ami egy átlagos képes-ségű tanuló 20 perc alatt elvégez).

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások korlátai

•	egy tanítási napon maximum 2 témazáró dolgozat iratható,

•	csak tanítási óra keretén belül történhet, illetve magántanuló vizsgáztatása és javító-vizsga esetén,

•	nem iratható meg témazáró dolgozat amennyiben tanórán nem előzte meg az összefog-lalás, gyakorlás, ismétlés,

•	nem iratható meg a témazáró dolgozat, ha az adott osztály tanulóinak fele hiányzik a tanítási óráról,

•	nem iratható meg a témazáró dolgozat, ha az összefoglaló órán a tanulók fele hiány-zott. Ilyen esetben még egy összefoglalási

órát kell beiktatni.

 

Az írásbeli tanulói teljesítmények, tanári értékelések határideje

•	témazáró dolgozat esetén maximum 2 hét,

•	rövid írásbeli beszámoltatások esetén maximum 3 tanítási nap, illetve a következő tanítási óra.

Az iskola tanulóinak a helyi tantervi követelmények teljesítése érdekében az otthoni felkészü-léshez az egyes nevelők által

meghatározott írásbeli és szóbeli feladatokat kell adni.

Ennek oka, hogy a tanítási óra nem elegendő a tananyag begyakorlására, ezért otthoni napkö-zis, tanulószobai tanulással kell az

órán szerzett ismereteket elmélyíteni.

 

A házi feladatok meghatározásának elvei, rendje:

•	A nevelő csak az adott évfolyam tantervi követelményeihez kapcsolódó tanmenetében szereplő, tanórán feldolgozott

ismeretanyagot határozhat meg szóbeli felkészülésre. Kivételt képez a tehetséggondozás érdekében meghatározott új

ismereteket tartalmazó anyag, amelynek feldolgozását a tanuló önként vállalta.

•	A házi feladat az adott osztály többsége által önállóan megtanulható legyen.

•	Minden tanítási óra végén határozza meg a nevelő egyértelmű, érthető formában a szóbeli feladatot, a tanulók általi bejelölésről

gondoskodjon.

•	Minden nevelő tanórai magyarázataival segítse elő a tanulók otthoni, napközis, tanuló-szobai felkészülését.

•	Törekedni kell a tanulók folyamatos egészséges terhelésére.

•	A rendszeres tanulás érdekében minden órán határozza meg a nevelő az otthoni tanu-lásra feladott szóbeli feladatok körét.

•	A nevelő vegye figyelembe a tanulók egyéni képességeit, esetleges képességzavarait az otthoni elkészülésre adott írásbeli

feladatok megválasztásánál.

•	A tanítási órát úgy szervezze meg a nevelő, hogy óra végén legyen ideje a házi feladat előkészítésére. Segítő szándékú

magyarázataival járuljon hozzá az írásbeli feladat megértéséhez, annak helyes megoldásához.

•	A nevelő követelje meg minden tanulótól, hogy írásos formában jelölje meg az otthoni felkészülésre meghatározott írásbeli

feladatot.

•	Az írásbeli házi feladat olyan nehézségű és jellegű legyen, hogy az adott osztály több-sége önállóan meg tudja oldani, illetve a

házi feladat gyakorlást, készség-és képesség-fejlesztést jelentsen.

•	A tehetséggondozás és a felzárkóztatás, esélyteremtés érdekében alkalmazza a nevelő-testület a differenciálás lehetőségeit is.

 

A házi feladatok meghatározásának korlátai

•	Minden nevelő kerülje a tanulók túlterhelését

•	Új, órán feldolgozatlan tananyag következő órai számonkérésre nem adható fel.

•	Nem adható olyan szóbeli feladat otthoni tanulásra, amelynek elsajátításához a tanu-lóknak nem áll rendelkezésre a megfelelő

tankönyv, illetve a szükséges taneszköz.

•	Az írásbeli házi feladat olyan nehézségű és jellegű legyen, hogy az adott osztály több-sége önállóan meg tudja oldani, illetve a

házi feladat gyakorlást, készség-és képesség-fejlesztést jelentsen.

•	Az írásbeli feladat lehetőleg a tanórán tanult tananyaghoz kapcsolódjon elősegítve an-nak elmélyítését.

•	Nem határozható meg olyan házi feladat, amely meghaladja az adott évfolyamba járó tanulók képességeit, túlságosan

megerőltető nehézsége vagy terjedelme miatt.
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•	Nem határozható meg olyan házi feladat, amely a tanuló számára nehezen elérhető, beszerezhető tárgyi eszközök meglétét

feltételezi.

•	Semmilyen indokkal nem adható büntető jellegű feladat.

•	Az írásbeli házi feladat, vagy annak hiánya érdemjeggyel nem értékelhető.

 
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozóvizsgán, különbözeti vizsgán, valamint pótló és

javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

A tanuló joga, hogy – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Az

igény bejelentésének módja: írásban az igazgatónak címezve a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 15. napig.

 

A vizsgák pontos időpontjait az iskolai éves munkaterve tartalmazza, ettől eltérő időpontot az igazgató engedélyezhet. Az

osztályozóvizsga, javítóvizsga időrendjéről, ezekre jelentkezés módjáról a tanuló írásban kap tájékoztatást.

•	A vizsgázó értesítése:

Az iskola előzetes értesítést küld (magántanulóknak, javító- és osztályozóvizsgát illetve különbözeti vizsgát tevőknek írásban),

amely tartalmazza:

o	A vizsga helyét (szóbeli és írásbeli résznél)

o	A vizsga időpontját (szóbeli és írásbeli résznél)

o	A vizsgatárgyakat és azok vizsgáztatásának módját

o	A szükséges segédeszközöket, amelyeket a vizsgázónak magával kell hoznia. 

A félévi osztályozó vizsgákat január 10 és az első félévet záró nap, a tanév végi osztályozó vizsgákat június 1. és június 15.

közötti időszakra ütemezzük.

 

Amennyiben a tanuló az osztályozóvizsgán nem tud megjelenni, akadályoztatását írásban kell jeleznie az iskola igazgatójának,

és ebben az esetben augusztus15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kijelölt javítóvizsga időszakában adhat számot

tudásáról.

•	A vizsgák követelményei:

Az iskola helyi tantervében évfolyamonként meghatározott ismeretanyagot öleli fel és ennek tudását követeli meg a tanulóktól.

Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti – a továbbhaladáshoz szükséges – követelményeit a házirend 1. számú melléklete

határozza meg. Az iskola tantárgyankénti teljes követelményrendszerét a pedagógiai program tartalmazza. Minden

vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában található

követelményrendszerével.

•	Az egyes vizsgatárgyak számonkérési formái:

Írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni: magyar nyelv és irodalom, magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika

tantárgyakból.

Szóbeli vizsgát kell tenni: történelem és állampolgári ismeretek, környezetismeret, természetismeret, fizika, biológia, kémia,

földrajz, hon-és népismeret tantárgyakból.

Szóbeli, gyakorlati vizsgán vesz részt a tanuló: ének-zene, technika és életvitel, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés,

dráma és tánc,

Írásbeli gyakorlati vizsgán kell részt vennie: informatika, valamint rajz és vizuális kultúra tantárgyakból.

 

A Házirend 1. számú melléklete:

Az osztályozó, javító-és különbözeti vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

Alsó tagozat

Magyar nyelv és irodalom

1.évfolyam

Olvasson a tanuló némán szóanyagában ismert  rövid szöveget. Oldja meg, ( ha kell segítséggel) a szövegekhez kapcsolódó –

ismert típusú – szóbeli és írásbeli feladatokat. Az írás során a betűket szabályos vonal-vezetéssel alakítsa és kapcsolja. Ismerje a

mondatkezdő nagybetűk és mondatzáró írásjelek használatát. Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes

hangsúllyal és hanglejtéssel ejteni. Kérdésre tudjon rövid választ adni. Tudjon 2-3 mondatos szöveget alkotni eseményt ábrázoló

képről, képsorról. Ismerje fel a mesét, verset.

 

2.évfolyam
11 /  28 



Hangos olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét. Érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel valamennyi

tanult mondatfajta esetében. Érzékeltesse a mondatközi írásjelek közül a vesszőt, nevelői minta alapján. Írása legyen olvasható.

A felismerés és megnevezés szintjén ismerje a tanterv alábbi témáit:

-	az egyszerű mondat fajtái

-	a ki?, mi?, milyen?, mit csinál?, mi történik? kérdésre csoportosítható szavak

-	szótő és a toldalék (elsősorban ragos főnevek esetében)

Ismerje fel a mesét. Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próbatételeket és a kezdő és befejező nyelvi fordulatokat. Tudja,

hogy a versszakok sorokból épülnek fel, a versszakokban érezhető a ritmus. Önálló véleményt alkosson az olvasmányokban

szereplő személyek viselkedéséről.

 

3.évfolyam

Olvasson a természetes beszéd ütemének megfelelően. Törekedjen a szöveghű olvasásra. Olvasson a tanuló némán rövid

szöveget. Bizonyítsa az ismeretterjesztő szöveg megértését információk önálló kiemelésével. Írásbeli munkája legyen tiszta,

áttekinthető.  Határozza meg és alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket. Tudjon rövid fogalmazást írni képsor vagy átélt

közös élmény alapján. Ismerjen tanult költészeti alkotásokat.	 Ismerje a magyar nemzet legfontosabb történelmi eseményeit.

 

4.évfolyam

Olvasson szépirodalmi és ismeretterjesztő szöveget megfelelő tempóban. Írása legyen rendezett, olvasható, szövegelrendezése

gazdaságos. A meghatározás és alkalmazás szintjén ismerje a tanult szófajokat. Alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket.

Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. Törekedjen a tanult mondat- és szövegfonetikai eszközöket a

tanult versek és szövegrészek elmondásakor alkalmazni. A tanult műfajokban legyen képes rövid szöveget írni, megtartva a

műfaj sajátosságait. Vázlat alapján tagolja fogalmazását. Ismerje fel a tanult alkotásokat. Ismerje fel a rímeket,

megszemélyesítéseket, hasonlatokat. Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, néhány összefüggő

mondattal mondja el.

 

Idegen nyelv

4.évfolyam

hallott szöveg értése

-	a tanuló részt vesz a célnyelvi tevékenységekben

-	követi a célnyelvi óravezetést

-	megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket

-	egyszerűen, röviden válaszol

-	kiszűri az egyszerű, rövid szövegek lényegét

Beszédkészség

-	elmond néhány rövid verset, mondókát, néhány összefüggő mondatot önmagáról

-	minta alapján egyszerű párbeszédet folytat.

 

Olvasott szöveg értése

-	Ismert szavakat rövid szövegeket elolvas, megért.

 

Íráskészség

-	Ismerős mondatokat lemásol

 

Matematika

1.évfolyam

Biztos számfogalom a 20-as számkörben. Kétjegyű szám fogalmának ismerete. Sorszám helyes használata. Összeadás, kivonás

biztos elvégzése 20-as számkörben. Egyszerű összefüggések lejegyzése relációs jelek alkalmazásával. Növekvő és csökkenő

sorozatok képzése adott szabály alapján. Válogatás alakzatok közül megadott tulajdonságok alapján. Igaz, hamis állítások

eldöntése a tanult alakzatokról. A m, kg, l egységek használata szám és egyszerű szöveges feladatokban. A hét, nap, óra

időtartamok helyes alkalmazása.

 

2.évfolyam

Biztos számfogalom a 100-as számkörben. Számok helye a számegyenesen. Az egyjegyű és kétjegyű számok tulajdonságainak

12 /  28 



ismerete és alkalmazása. A számok rendezése legfeljebb két szempont szerint.  A sorszám ismerete, írása, olvasása, helyes

használata. Ismerje a szorzó-és bennfoglaló táblákat. Egyszerű szöveges feladatok önálló olvasással történő értelmezése,

megoldása. Egyszerű sorozatok képzése adott szabály alapján. A négy alapműveletet ismerete. Tudjon több műveletből álló

műveletsort elvégezni a zárójel használatával is. A négyzet, téglalap tulajdonságainak megfigyelése, a megfigyelés

megfogalmazása, kifejezése válogatással. A hosszúság, idő, tömeg, űrtartalom méréséről tanultak alkalmazása szöveges

feladatokban.

 

 

3.évfolyam

Biztos számfogalom a 1000- es számkörben. Alaki-, helyi-, valódi érték ismerete. Az összeadás és kivonás kapcsolatának

ismerete és alkalmazása. Írásbeli összeadás, kivonás pontos elvégzése. A számítások helyességének ellenőrzése. Egyszerű

nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá.  Egyszerű szöveges feladat megoldása. Sorozatok folytatása. 5-tel, 10-zel, 100-zal

osztható számok felismerése. Az egyjegyűvel való írásbeli szorzás pontos elvégzése. Törtek a mindennapi életben. Összetett

valamint egyszerű, fordított szövegezésű szöveges feladat megoldása. A téglatest és kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat

ismeret. A négyzet és téglalap legfontosabb tulajdonságainak felsorolása. A mérőeszközök és használatuk ismerete. Mérésekkel

kapcsolatos legegyszerűbb átváltások végrehajtása.

 

4.évfolyam

Biztos számfogalom a 10000-es számkörben. Számok nagyságszerinti összehasonlítása, rendezésük. A relációs jelek helyes

használata. Szorzás 10-zel, 100-zal készségszinten. A négy alapművelet készségszintű alkalmazása. Számítások ellenőrzése. A

helyes műveleti sorrend, a zárójel alkalmazása a négy alapművelet körében. Összetett és fordított szövegezésű szöveges

feladatok értelmezése. Hőmérőről negatív értékek leolvasása, változások felismerése. Írásbeli szorzás egyjegyű és kétjegyű,

osztás egyjegyű számmal. A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete, alkalmazása. A téglalap és négyzet kerületének

számítása.

 

Erkölcstan

1. évfolyam

Legyen kialakult reális énképe , önkifejezése. ( Ki vagyok?, kedvenc helyeim, tárgyaim, tevékenységeim.) Ismerje saját

környezetét, rokonságát, családi hagyományait és a gyerekek életét. Tudja megkülönböztetni mi  a jó és a rossz. Ismerje a

környező világ változásait ( növény, állat, természetvédelem…)

2.-4 évfolyam

 

Környezetismeret

1.évfolyam

Megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján. Használja helyesen a napszakok nevét

sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben. Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Ismerjen

fel néhány a környezetében leggyakrabban előforduló növényt és állatot. Ismerje a természetvédelem fontosságát. Az

egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. Öltözködjön az időjárásnak megfelelően. Igényeljék a

tisztaságot és a testük edzését. Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. Ismerje lakóhelyének nevét, címét.

 

2.évfolyam

Élőlények csoportosítása megadott szempont álapján. A megismert közlekedési szabályok szerint közlekedjen. Tudjon

tájékozódni az iskola környékén. Ismerjék fel a tárgyak rendeltetése és tulajdonsága, az anyagok tulajdonsága és a felhasználása

közötti kapcsolatot. Tudja megkülönböztetni a mesterséges és a természetes anyagokat. Ismerje fel a halmazállapotokat.

 

3.évfolyam

Tudjon hőmérsékletet mérni. Tudja meghatározni a halmazállapot-változás okát. A megszerzett ismereteiről szerzett

megfigyeléseit, tapasztalatait tudja a saját szavaival egyszerűen megfogalmazni. Ismerje fel a környezet változásainak hatását az

élőlényekre. Egy természetes életközösséget tudjon bemutatni. Ismerje a leggyakoribb gyermekbetegségeket és azok tüneteit.

Az egészség megőrzésének és a betegségek elkerülésének ismerete. Olvasson le a térképről adatokat a színek segítségével.

Ismerje a felszíni formákat és vizeket, valamint azok jelölését. Nevezze nevén lakóhelye jellemző közlekedési eszközeit.

Ismerje a gyalogos közlekedés szabályait. Tudja megnevezni hazánk fővárosát.
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4.évfolyam

Tudja felismerni, megnevezni egy fás szárú, egy lágyszárú növény, egy emlős, egy madár, egy gerinctelen állat testrészeit.

Ismerje a különböző halmazállapotú anyagok főbb jellemzőit, ember életkori szakaszait, a kisiskoláskor jellemzőit, életmóddal

összefüggő betegségeket. Ismerje a domborzat jelölését a térképen, tudja felsorolni hazánk nagy tájait, legnagyobb folyóit,

tavait. Ismerje a levegő, a víz, talajszennyező forrásokat, károsító hatásának következményeit. Ismerje a kerékpáros

közlekedésre vonatkozó szabályokat.

 

Ének-zene

1.évfolyam

El tudja énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Felismeri a meghallgatott zeneműveket, a tanult hangszíneket (gyermek, női és férfi énekhangszínek) és hangszereket (zongora,

hegedű, dob). Felismeri a különböző hangulatokat. A tanult ritmikai és dallami elemek alkalmazása. Ismeri a tanult

dallamhangok nevét és kézjelét (lá-szó-mi).

 

2.évfolyam

El tudja énekelni pontos ritmusban a tanult dalokat a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Népszokások, népi

gyermekjátékok ismerete, előadása. Felismeri az újonnan megismert hangszert. A tanult hangok (félértékű hang és szünete)

hosszúságának felismerése hangzás után és képes önálló lejegyzésükre. Ismeri az újonnan tanult dallamhangok (dó, ré, alsó lá)

nevét és kézjelét. Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket.

 

3.évfolyam

A tanult dalokat  élményszerűen énekelje el. A kórustípusokat (gyerekkórus, nőikar, férfikar, vegyeskar) hallás után nevezze

meg, a  tanult hangszereket ismerje fel. Tudjon ismert dalokat szolmizálni,  a tanult ritmusértékeket és ritmusképleteket ismerje

fel (önálló nyolcad és szünetjele, szinkópa, az egészérték és szünetjele, alsó szó). A magyar népdalok sorszerkezetének felírása.

4.évfolyam

Tisztán, helyes légzéssel tudjon énekelni a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Ismerje fel a fokozatos halkítást,

erősítést a zenei példákon. Segítséggel tudjon ismert dalrészleteket szolmizálni. Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni.

Ismerjen népi gyermekjátékokat.

 

Vizuális kultúra

1.évfolyam

Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket és tudja azokat rendeltetésszerűen használni. Tudjon felismerhető jegyekkel

ábrázolni tárgyakat, élőlényeket önállóan. Próbáljon elkészíteni egyszerű tárgyakat saját elképzelései alapján. Tudjon rajzolni,

színezni, festeni vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni, gyurmából mintázni. Az ollót és a ragasztót célszerűen

használja. Sikeresen próbálkozzon egyéb anyagokkal, eszközökkel, technikákkal.

 

2.évfolyam

Festményeiben használja a fő színeket, színárnyalatokat.  Ismerje az egyszerű vonal-, folt- és színritmusokat. Legyen képes az

alapvető térviszonyok és a mozdulatok felismerhetőségének jelölésére. Ismerjen néhány művészeti alkotást. Legyen képes

egyszerű báb tervezésére. Tudja értelmezni környezete emberi gesztusait.  Díszítésnél alkalmazzon sorritmusokat.  Segítséggel

használja a megismert, gyakorolt ábrázolásai technikákat.

 

3.évfolyam

Tudja, mi az azonosság, hasonlóság. Ismerje a fő és mellékszíneket. Tudjon eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.

Legyen képes alkalmazni néhány népművészeti és kézműves technikát.  Ismerjen néhány műalkotást és alkotóját. Ismerje

lakóhelyének nevezetes alkotásait.

 

4.évfolyam

Az eddig tanult nyelvi, vizuális kifejezőeszközöket tudatosan alkalmazza. Ismerje színek keverését, a színárnyalatok

megkülönböztetését. A mozgás és térábrázolása önálló legyen.

Ismerje fel és nevezzen meg művészeti ág, cím és alkotó szerint néhány művet. Értse és vázolja a nézetek változásait. Változást

és folyamatot is tudjon ábrázolni. Igazodjon el a számára fontos jelekben, ábrákban.
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Technika, életvitel és gyakorlat

1.évfolyam

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. Legyen képes egyéni elképzelés alapján egyszerű építmények

kivitelezésére. Ismerje a biztonságos gyalogos közlekedés alapvető szabályait. Ismerje az egészséges táplálkozás alapelemeit.

Ismerje a háztartási eszközök, gépek biztonságos használatát. Ismerje fel a veszélyforrásokat. Legyen képes az ünnepekkel

kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére.

 

2.évfolyam

Biztonságosan tudjon építőelemekből maketteket készíteni. Önállóan készítse el a körvonalrajzokat. Tudja az utazással

kapcsolatos illemszabályokat. Ismerje a forgalomirányítás jelzéseit. Ismerje a környezetünk tisztántartásához szükséges

eszközöket. Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére.

 

3.évfolyam

Ismerje a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. Ismerje a háztartási- és kommunikációs eszközök rendeltetését. Legyen

képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. Tudjon egyszerűen tervezni és építeni. Válassza ki a

tanult megmunkáláshoz szükséges szerszámot, eszközt. Tervezze meg napirendjét.

 

 

4.évfolyam

Ismerje fel a nézetrajzot és az alaprajzot. Ezek alapján a tárgyak jellemzését tudja elvégezni. Ismerje és alkalmazza a kerékpáros

közlekedés alapvető szabályait. Ismerje az egészséges táplálkozás és öltözködés alapelveit. Ismerje a segélyhívószámokat és a

telefonos segélyhívás szabályait. Használja rendeltetésének megfelelően a szerszámokat, eszközöket.

 

Testnevelés és sport

1.évfolyam

Alakzatok felvétele önállóan. A gimnasztikai feladatok teljesítése ütemtartással. Az alapvető mozgáskészségek végrehajtása

önállóan, utasításra. Az alapvető mozgáskészségek pontos végrehajtása. A labdás gyakorlatok pontos végrehajtása. A

sporttevékenységekben való aktív részvétel. Ritmusérzék további fejlesztése, lépéskombinációk elsajátítása.

 

2.évfolyam

Járás ütemtartással. Az egyszerűbb tornaelemek elsajátítása. Legyen képes utasításra végrehajtani a már tanult tartásos és

mozgásos elemeket kézi szerrel is. A kitartó, gyors, játékos futásgyakorlatok, indulások ismerete. A kötélhajtás pontos

végrehajtása. Tudjon célba dobni és javuljon teljesítménye a távolba dobásoknál. Alakuljon ki az egyenes dobás hajító

mozdulata. A szökdelés, felugrás, talajra érkezés elsajátítása. Biztonságos labdavezetés. Egészséges versenyszellem,

élményszerzés. A sporttevékenységekben való aktív részvétel.

 

3.évfolyam

Néhány határozott alapformájú szabadgyakorlat összekötése. A szabad és kézi szergyakorlatok biztonságos végrehajtása.

Legyen képes járásokat, futásokat végezni, különböző feladatokkal futni. Tudja dobáserejét szabályozni. A hajító mozgást hajtsa

végre 8-10 méteres távolságból. Nehezített feladatokkal is tudjon meg tanult gyakorlatokat alkalmazni. Biztonsággal tudjon

labdát elfogni, továbbítani. Szabályok betartása, balesetvédelem. A sporttevékenységekben való aktív részvétel.

 

 

 

4.évfolyam

Az alakzatok felvétele és gyors változtatása. A gimnasztikai feladatok pontos végrehajtása a pedagógus utasításainak

megfelelően. Tudja szabályozni járását, futását a változó feltételeknek megfelelően. A helyből és nekifutással történő ugrások

összerendezett végrehajtása. Tudja a támasz-, függő-és egyensúlygyakorlatokat változó feltételek mellett biztonságosan

elvégezni. Labdavezetés és átadása az utasításnak megfelelően legyen pontos és biztonságos. Egészséges versenyszellem,

élményszerzés. Balesetvédelem. A sporttevékenységekben való aktív részvétel.

 

Felső tagozat

Magyar nyelv és irodalom
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5. évfolyam

Magyar nyelv: Képes a kommunikációs alapismeretek alkalmazására. Ismerje a beszélőszerveket és működésüket. Tudja a

magánhangzók és mássalhangzók jellemzőit, a magyar ábécét. Tudja alkalmazni a a betűrendbe sorolást. Tudatosan alkalmazza

a helyesírásunk alapelveket, a magán- és mássalhangzótörvényeket, a szótagolást és elválasztást. Ismeri a szavak szerkezetét és

jelentésrétegeit. Ismer szólásokat és közmondásokat.  Tud elbeszélést és leírást írni. Legyen jártas a szövegértésben

(lényegkiemelés, tagolás).

Magyar irodalom: Ismerje a mesetípusokat és jellemzőiket. Tudjon egy mesét (tartalmát) elmondani.  Ismeri Petőfi Sándor:

János vitézének műfaját, szerkezeti felépítését, eseménysorát. Jellemezni tudja a mű szereplőit - memoriter az 1. fejezet.

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk elemzése. Arany János: Családi kör memoriter, verselemzés. Petőfi Sándor: Az Alföld,

memoriter, verselemzés. Ismer bibliai vagy mitológiai történeteket. Fogalmak: líra, epika, elbeszélő költemény, ifjúsági regény,

megszemélyesítés, hasonlat, metafora, ellentét, párhuzam, felsorolás, felkiáltás, kérdés, rímfajták, ritmus, ütemhangsúlyos

verselés.

 

 

6. osztály

Magyar nyelv: Képes kommunikációs helyzetek megoldására, alkalmazza az illemszabályokat. Felismeri az alapszófajokat

(főnév, melléknév, számnév, ige, határozószó, igenév, névmás) és az igekötőt, tudja azok szerepét, jellemzőti, helyesírásukat.

Tud levelet és jellemzést alkotni.  Legyen jártas a szövegértésben (időrend, ok-okozat).

Magyar irodalom: Ismeri Arany János : Toldijának keletkezését, műfaját, verselését, cselekményét, szerkezetét, memoriter az 1.

ének. Tudja 1-2 monda cselekményét, ismeri a mondák fajtáit. Arany János: Rege a csodaszarvasról elemzése, memoriter min. 7

vsz. Gárdonyi Géza: Egri csillagok műfaja, szerkezete, történelmi háttere, eseménysora, prózaepikai részlet a műből Tud egy

népballadát értelmezni és előadni.  Arany János: A walesi bárdok üzenete, memoriter. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

műértelmezés. Felismer témákat és motívumokat lírai alkotásokban.

Fogalmak: előhang, allegória, epizód, konfliktus, ballada, rege, történelmi regény, motívum, téma, az időmértékes verselés,

daktilus, spondeus, jambus, alliteráció,.

 

7. évfolyam

Magyar nyelv: Tudja a kommunikáció fajtáit, műfajait. Képes az egyszerű mondat komplex elemzésére,  felismeri a

mondatrészeket, a hozzárendelő, alárendelő és a mellérendelő szintagmák fajtáit, helyesen alkalmazza helyesírásukat. Tud

egyszerű mondathoz szerkezeti rajzot készíteni (ágrajz készítése)Ismeri a viszonyszókat és  a mondatszókat. Ismeri a

szóösszetételek típusait és írásuknak szabályait (különírás – egybeírás). Tud tájleírást és jellemzést alkotni. Legyen jártas a

szövegértésben (adatkeresés, dokumentumok).

Magyar Irodalom:  Ismeri a romantika jellemzőit.Tudja az alapvető lírai műfajok ( Kölcsey Ferenc: Himnusz – memoriter és

elemzés,  Vörösmarty  Mihály: Szózat - memoriter és elemzés. Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Szeptember végén memoriter és

elemzés Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez - memoriter, elemzés, Janus Pannonius: Pannónia dicsérete – memoriter,

elemzés) jellemzőit.  Mikszáth Kálmán novelláinak és a Szent Péter esernyője című regényének elemzése. Jókai Mór: A kőszívű

ember fiai műelemzés, a romantikus regény. Memoriter- prózaepikai szövegrészletek (kb. 10 mondat).

Ismerjen egy drámai művet (komédia), annak jellemzőit. Történet és elbeszélés mozgóképen.  Fogalmak: novella, elbeszélés,

elbeszélői nézőpontok, anekdota, fordulat, rapszódia, óda, himnusz, elégia, epigramma, dal, trocheus, hexameter, pentameter,

disztichon, lírai én, ismétlés, párhuzam, fokozás, dráma, komédia, helyzetkomikum, jellemkomikum, dialógus, monológ.

 

8. évfolyam

Magyar nyelv: Ismeri a tömegkommunikáció területeit, szerepeit. Képes összetett mondatok elemzésére, ábrázolására: ismeri az

alárendelés és a mellérendelés, azaz a tagmondatok közötti viszony fajtáit. Felismeri a szavak szerkezetét, a képzett szavakat.

Helyesen alkalmazza a központozás szabályait. Tud könyvajánlást és önéletrajzot írni. Legyen jártas a szövegértésben

(értelmezések).

Magyar Irodalom: Ismeri a Nyugat meghatározó költőinek pályáját, műveit (Ady Endre: A föl-földobott kő –memoriter és

elemzés, Kosztolányi Dezső, József Attila, Weöres Sándor 1-1 műve- memoriter és elemzés, Radnóti Miklós: Nem

tudhatom–memoriter és elemzés, Babits Mihály), azok műfaji sajátosságait, szóképeket és alakzatokat. Ismer kisepikai

alkotásokat, tudja azokat rendszerezni. Képes Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig c. regényének elemzésére és tud kb. 10

mondat memoritert. Képes Tamási Áron: Ábel a rengetegben c. művének értelmezésére. Ismer regénytípusokat. Karinthy

Frigyes Tanár úr kérem –részletek értelmezése a műből, memoriter is. Ismer egy drámai művet, annak jellemzőit. A média

nyelve, médiaszövegek értelmezése, rendszerezése. Fogalmak: szinesztézia, szimbólum, szimbolizmus, impresszionizmus,
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realizmus, tragédia, karcolat, humor, egyperces novella, komikus eposz, fejlődésregény, kalandregény, népszerű irodalom.

 

Idegen nyelv

5.évfolyam

 

Hallott szöveg értése

A tanuló

- ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;

- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerűen megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.

 

Beszédkészség

A tanuló

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre néhány szóban vagy egyszerű mondatban válaszol;

- tanult minta alapján egyszerű mondatokat mond, kérdéseket tesz fel;

- megértési probléma esetén segítséget kér.

Olvasott szöveg értése

A tanuló

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat megért;

- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló rövid szövegben fontos információt

megtalál;

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti.

 

 

Íráskészség

A tanuló

- ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat helyesen lemásol.

 

6.évfolyam

 

Hallott szöveg értése

A tanuló

- utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti.

 

Beszédkészség

A tanuló

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol;

- tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,

- kérdéseket tesz fel;

- megértési probléma esetén segítséget kér;

- tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz.

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat megért;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló rövid szöveg lényegét megérti.

 

Íráskészség

A tanuló
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- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerűmondatokat helyesen lemásol.

 

7.évfolyam

 

Hallott szöveg értése

A tanuló

- megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megért;

- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti.

 

Beszédkészség

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban válaszol;

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;

- kérdéseket tesz fel;

- eseményt mesél el;

- megértési probléma esetén segítséget kér;

- beszélgetést kezdeményez, befejez.

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;

- egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;

- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.

 

Íráskészség

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás után leír;

- egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;

- ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.

 

8.évfolyam.

 

Hallott szöveg értése

A tanuló

- utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos információt kiszűr;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;

- ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti;

- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a

lényegtelentől elkülöníteni.

 

 

 

 

Beszédkészség

A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol;
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- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,

- kérdéseket feltesz,

- eseményeket elmesél;

- megértési probléma esetén segítséget kér;

- egyszerű párbeszédben részt vesz.

 

Olvasott szöveg értése

A tanuló

- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt megtalál;

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;

- egyszerű történetet megért;

- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését

kikövetkezteti;

- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől

elkülöníti.

 

Íráskészség

A tanuló

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír;

- egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;

- egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz;

- ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír.

 

Matematika

5.évfolyam:

A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása. Tudjon 10-zel, 100-zal,

1000-rel szorozni, osztani a természetes számok körében (írásban, szóban). Mértékváltás. Helyes művelei sorrend biztos

alkalmazása a négy alapművelet, és zárójeles műveleti sorok esetén. Számegyenes, szám-intervallumok ábrázolása, ábráról való

leolvasása. Körző, vonalzók helyes használata, két vonalzóval párhuzamosok, merőlegesek rajzolása. Szakasz másolása, adott

távolságok felmérése.  A szög fogalma, mérése, szögfajták felismerése. Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka

felszínének és térfogatának kiszámítása. Két vagy több szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. Egyszerű grafikon

értelmezése, készítése.

6. évfolyam

Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Mértékegységek, mértékváltás. Hosszúságmérés, tömegmérés,

űrtartalommérés, időmérés. Kerekítés, közelítő érték. Az átlag kiszámítása. Osztó, többszörös ,a legnagyobb közös osztó, a

legkisebb közös többszörös Oszthatósági szabályok: a 10-zel, 2-vel, 5-tel, 100-zal, A 4-gyel, 20-szal, 25-tel, 50-nel. Az egész

számok értelmezése, összehasonlítása, ellentett, abszolútérték.  Műveletek egész számmal. Műveletek sorrendje,

zárójelhasználat. Hatványozás. Derékszögű koordináta-rendszer. Törtek értelmezése. Vegyesszámok. Egyszerűsítés, bővítés.

Törtek összeadása, kivonása. Tört szorzása természetes számmal. Tört szorzása törttel. Törtrész kiszámítása. Szöveges

feladatok. A tört osztása természetes számmal. Osztás törttel. Tizedestörtek írása, olvasása, egyszerűsítése, bővítése,

összehasonlítása, tizedestörtek összeadása, kivonása. Szorzás tizedestört alakú számmal.  Osztás tizedestört alakú számmal.

Számok tizedestört alakja. Geometriai alapismeretek, Alakzatok előállítása, Alapszerkesztések Elemi szerkesztések. Szakasz

másolása, adott távolságok felmérése. Szakaszfelező merőleges fogalma, szerkesztése. Párhuzamos és merőleges egyenesek

előállítása, szögmásolás, szögfelezés. A kör. ( középpont, sugár, átmérő)  A kör részei. A szögek fajtái; mérése;

mértékegységek: egyenesszög; fok. A szögmérő használata. Szögmásolás, szögfelezés. Szög törtrészének megszerkesztése

szögfelezéssel, szögmásolással  60°-os szög szerkesztése. 60°-os szög törtrészeinek szerkesztése ( 30°, 15°, 45°, 75°, 120°, ).

Háromszögek . Elnevezések a háromszögekben. A háromszög belső szögeinek az összege. Háromszögek, szerkesztése

Háromszög szerkesztése oldalaiból. Konvex, nem konvex sokszögek. Négyzet, téglalap kerülete, területe. Téglatest felszíne és

térfogata. A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. Kerület, terület, felszín, térfogat mértékegységei, átváltásuk.

Grafikonok, táblázatok Diagramok, grafikonok elemzése, készítése.  Két szám aránya. Az egyenes arányosság fogalma,

tulajdonságai. A fordított arányosság fogalma, grafikonja és tulajdonságai. A százalékérték kiszámítása. Az alap kiszámítása. A

százalékláb kiszámítása. Arányos osztás. Adott alakzat tükörképének megszerkesztése. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek
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szerkesztése.

Tengelyesen tükrös négyszögek és tulajdonságaik

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. A megoldások ábrázolása számegyenesen. A mérlegelv.

Egyenletek, mérlegelv alkalmazása. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel.

 

7. évfolyam

A racionális számok írása, olvasása, nagyság szerinti összehasonlításának, ábrázolásának számegyenesen, kerekítés.   Törtek

tizedes tört alakja. Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) elvégzése egész számok, törtek és tizedes törtek

körében. Mennyiségek törtrésze, törtrészből egész kiszámítása. Műveletek sorrendje, zárójelek alkalmazása. Hatványozás

pozitív egész kitevő esetén. A hatványozás azonosságainak alkalmazása konkrét példákon. Tíz pozitív egész kitevőjű hatványai.

Tíznél nagyobb számok normálalakja. Prímszám, összetett szám fogalma, számok prímtényezőkre bontása. Legnagyobb közös

osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása. Százalékszámítási és egyszerű kamatszámítási feladatok. Alap, százalékláb,

százalékérték kiszámítása. Lineáris függvények y = a • x + b értelmezése, ábrázolása értéktáblázat segítségével. Pontok

koordinálásának meghatározása. Az egyenes és a fordított arányosság, mint függvény. Az egyenes és a fordított arányosság

grafikonja. A vektor fogalma, jelölései. Eltolás végrehajtása. Merőleges párhuzamos egyenesek szerkesztése. A tengelyes

tükrözés végrehajtása. Középpontos tükörkép megszerkesztése. Háromszögekkel és négyszögekkel kapcsolatos legegyszerűbb

szerkesztések, területszámítások. Az egyállású szögek, a csúcsszögek, a váltószögek, a mellékszögek és a társszögek fogalma,

felismerése. Egynemű, különnemű kifejezések felismerése. Egynemű tagok összevonása, helyettesítési érték kiszámítása.

Egytagú, többtagú kifejezés. Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, mérlegelvvel.

Törtegyütthatós egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása a mérlegelv alkalmazásával. Szöveges feladatok megoldása

egyenlettel, egyenlőtlenséggel. A háromszög szerkesztésének alapesetei, az egyértelmű szerkeszthetőség feltételei. A

háromszögek egybevágóságának alapesetei. Magasságvonalak, a terület kiszámítása. A négyszögek belső szögeinek összege.

Négyszögek csoportosítása különböző szempontok szerint. A trapéz meghatározása, elnevezések. Speciális trapézok. A

paralelogramma meghatározása, tulajdonságai, szerkesztése. A sokszögek területének kiszámítása, mértékváltások. Körvonal,

körlap, sugár, átmérő, szelő, húr, körív, körszelet, körcikk, körgyűrű és a középponti szög fogalma, felismerése. A kör

kerületének és területének kiszámítása. Az egyenes hasábszármaztatása, hálója, felszíne, elnevezések. A téglatest, a kocka és az

egyenes hasáb térfogata. Az egyenes körhenger származtatása, felszíne, térfogata.

 

8. évfolyam

A tanult halmazműveletek alkalmazása konkrét feladatokban.

Hatványozás, műveletek hatványokkal. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása. Racionális szám

fogalma (véges, végtelen tizedestörtek. Normálalak. A négyzetgyök. Algebrai kifejezések. Nevezetes azonosságok alkalmazása.

Szorzattá alakítás kiemeléssel egyszerű esetekben. Algebrai egész kifejezések szorzása, osztása. A háromszög nevezetes vonalai

és szerkesztésük. Pitagorasz- tétel és alkalmazása. Négyszögek. A kör. A hasáb, henger, gúla felszíne és térfogata. A kúp. A

gömb. Elsőfokú vagy elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. Szöveges feladatok

megoldása. Egybevágósági transzformációk. Eltolás. Elforgatás, eltolás a síkban. Vektor, mint irányított szakasz. Középpontos

nagyítás és kicsinyítés konkrét arányokkal. A tanult transzformációk áttekintése. Szerkesztési feladatok. Függvények és

ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben. Számtani, mértani sorozatok.

 

Erkölcstan

1-2. évfolyam

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi

adataival.

Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.

Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.

Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat

tud alkalmazni.

A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait.

Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.

Érti a hagyományok közösségmegtartó erejét.

Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.

Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.
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Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között

élnek, mint ő.

Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. Ismeretei vannak a világnézet, világkép alapvető

összefüggéseiről.

 

3-4. évfolyam

 

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik

is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő  kulturális jelenségekre. Érti, hogy mi a

jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok

kialakításában.

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre. Képes a

körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni. Képes jelenségeket,

eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére.

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a

számára fontos értékek között is.

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati hálójának a szerkezetét; rendelkezik a

konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.

 

 

5-6. évfolyam

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért. Az egészséges életmóddal

kapcsolatos alapvető ismeretek. Egészség és betegség: milyen az egészséges ember? Én egészségesen élek?

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget,

valamint az etnikai és kulturális különbségeket.

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére. Gondolkodik rajta, hogy mit

tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között

is.

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati hálójának a szerkezetét; rendelkezik a

konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi normákat.

Kapcsolat, barátság, szeretet: milyen formái vannak a szeretet kimutatásának? Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő

véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási hagyományokat.

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és

lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében.

Megbecsüli a neki nyújtott segítséget.

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél

kevésbé károsítsa a természetet.

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyul a különféle

médiaüzenetekhez.

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos

eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.

 

7-8. évfolyam

A tanuló megérti,hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó lény, aki alkalmas tanulásra és mások megértésére.

Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri önmagát. Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és

befogadására. Képességeinek megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie.

Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.

Ismeretei vannak a függőséget okozó szokások súlyos

következményeiről. Irányítás mellett ismereteket szerez a közvetlen környezetében jelenlevő hagyományokról, az emberi-és a

társas kapcsolatok természetéről, az erkölcsről, a világvallásokról, a kereszténység európai hagyományairól. Képes
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megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi cselekedeteket. A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel

rendelkezik,melyet saját segítőkész magatartásával támaszt alá.

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

5.évfolyam

A tanuló tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között. Tudja, hogy a tanult történetek közül

melyik történt előbb, melyik később. Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatóak.

Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a tanult

történetek eseményeinek helyszíneit különböző léptékű térképeken megmutatni. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult

történetekhez.

6. évfolyam

A tanuló legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. Tudjon információt gyűjteni adott

történelmi témában, tanári segítséggel.  Tudjon tanult történetet önállóan elmesélni a kerettantervben megjelölt fogalmak

felhasználásával.  Tudja a tanult történet lényegét kiemelni.  Tudjon különböző korszakokat térképen beazonosítani.

 

7. évfolyam

A tanuló tudjon egyszerű történelmi tárgyú táblázatokat, grafikonokat, diagramokat értelmezni néhány mondatban. Tudjon

egyszerűbb forrásokat értelmezni tanári segítséggel.  Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, ismerje

egy-egy korszak fontosabb jellemzőit. Tudja, hogy a kerettantervben szereplő személyeknek mi volt a jelentőségük az adott

időszakban.  Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit. Tudja összehasonlítani különböző

időszakok térképeit. Legyen képes egy-egy ország területváltozásait térképről leolvasni. Tudja megállapítani, hogy a magyar és

egyetemes történelem megjelölt személyei közül kik voltak kortársak.

 

8. évfolyam

Tudja, mi történt Európa más régiókban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye idején. Legyen képes

összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között.  Tudja a XX.

századi magyar és egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, idejét. Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák

legjellemzőbb vonásait. Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. Ismerje a mai

Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit.

 

 

Természetismeret

5.évfolyam

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése (víz, levegő, talaj)

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül élő állatait. A zöldség- és

gyümölcsfélék, az állati eredetű táplálékok szerepe az egészséges táplálkozásban. A térbeli tájékozódás valós környezetben,

domborzati, vízrajzi és közigazgatási térképen. A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai. Állóvizek,

folyóvizek. Vízszennyezés.

 

6.évfolyam

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink

természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erőforrásairól.

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét. Ismerje hazai tájaink

életközösségeit, (erdők, víz, vízpart, füves területek), az ott élő jellegzetes élőlényeket, azok jellemzőit (küllemét, életmódját) és

a köztük lévő táplálkozási kapcsolatokat

 

Fizika

6. évfolyam

I. FÉNY KÖLCSÖNHATÁSA

Ismerjék a fény legfontosabb jellemzőit: terjedése, sebessége. Ismerjék fel a fényvisszaverődés és a fénytörés jelenségét.

Ismerjék a mindennapi optikai eszközöket: tükrök, lencsék alkalmazási lehetőségeit

II. TERMIKUS KÖLCSÖNHATÁS

Ismerjék a hőmérők helyes használatát, működését. Tudjanak példát mondani termikus kölcsönhatásokra. Halmazállapot-
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változások felismerése konkrét példákon. Ismerjék és értelmezzék a hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező változásokat.

Ismerjék és értelmezzék a hőterjedés (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás) és hőtágulás jelenségét.

III. MÁGNESES ÉS ELEKTROMOS KÖLCSÖNHATÁS

Iránytű megfelelő használatának ismerete. Ismerjék fel az mágnesek között fellépő hatásokat. Ismerjék a mágneses pólusokat, és

a pólusok közötti hatásokat. Ismerjék fel az elektromos állapotú testek között fellépő hatásokat. Ismerjék az elektromos

állapotokat és a hatásait. Ismerni fel az elektromosság és mágnesesség közötti hasonlóságot, különbséget.

7. évfolyam

A TESTEK MOZGÁSA

Ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását. Oldjon meg egyszerű feladatok a sebességgel kapcsolatban.

 

 

 

A DINAMIKA ALAPJAI

Soroljon fel mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat. Értelmezze a tömeg fogalmát.  Ismerje a sűrűség fogalmát, tudja

összehasonlítani a testek sűrűségét. Ismerje az erőhatás, erő fogalmát, jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az iránymennyiség

fogalmát. Ismerje a különféle erőhatásokat, erőábrázolásokat. Az erő forgató hatását. Ismerje fel a hatás–ellenhatás törvényét, az

erő–ellenerő fogalmát. Az egy kölcsönhatásban fellépő és az egy testet érő erők megkülönböztetése néhány egyszerű köznapi

jelenség alapján. Ismerje a súrlódást és közegellenállást, mint a mozgásokat befolyásoló tényezőket. Sűrűséggel és

forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.

A NYOMÁS

Ismerje a nyomóerő, a nyomott felület és a nyomás fogalmát, jelét, mértékegységét, kiszámítását. Folyadékok és gázok

nyomását értelmezze, anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatát ismerje. Arkhimédész törvényének felismerése kísérletek

alapján, értelmezze a felhajtóerőt. Elemezze az úszás, merülés, lebegés jelenségét sűrűségviszonyokkal.  Magyarázza el a

hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepét az élő- és élettelen világban, ill. a környezetvédelemben.

HŐTAN

A testek változtató-képességét jellemezze kísérletek alapján. Tudja az energia fogalmát, jelét, mértékegységét, az energia-

megmaradás törvényének érvényesülését a hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek alkalmazásakor.

Tudja a munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és kiszámítási módját. A belsőenergia és a fajhő fogalmát tudja

meghatározni. Tudja értelmezni a hőjelenségeket (hőtágulás, hőterjedés) különböző halmazállapot esetén az anyagszerkezeti

ismeretek felhasználásával.

8. évfolyam

ELEKTROMOSSÁG

Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata. A testek elektromos állapota és fajtái. Vezetők és a

szigetelők közötti különbségek és példák. Elektromos áram fogalma. Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége,

méréséről pár mondat. Elektromos áramkör részei, áramirányok. Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége,

méréséről pár mondat. Pár mondat a soros és párhuzamos kapcsolásról. Elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása,

mértékegysége. Egyszerű számításos feladat megoldása az áramerősség, feszültség és ellenállással kapcsolatban.

AZ ELEKTROMOS ÁRAM HATÁSAI

Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos teljesítmény fogalma, jele, kiszámítása,

mértékegysége. Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben Váltakozó áram és egyenáram fogalma. Egyszerű számításos

feladatok az elektromos munka és elektromos teljesítménnyel kapcsolatban

FÉNYTAN

Fényforrás fogalma, csoportosítása. Fény terjedési sebessége. Fény visszaverődésével és a fény törésével kapcsolatos alapvető

jelenségek, törvények. Síktükörben látott kép. Síktükör, homorú- és domború tükör, domború- és homorú lencse használata a

gyakorlati életben. Tudjanak egyszerű optikai eszközök felsorolni. Látás feltétele. Fehér fény és a szivárvány.

 

 

Kémia

7. évfolyam

Az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai. A fizikai és kémiai változások jellemzése, megkülönböztetése. A kémiai változások

leírása szóegyenlettel. A szilárd, a folyadék és gázhalmazállapotok jellemzése. Az oldatok, az oldatok töménysége, kapcsolódó

számítások. A részecskék szerkezete és tulajdonságai: az atom felépítése, az elektronfelhő szerkezete. Az atomszerkezet és a

periódusos rendszer. Az anyagmennyiség fogalma, képletek szerkesztése, anyagmennyiségre vonatkozó számítási feladatok
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megoldása. Kémiai kötések: ion-, kovalens- fémes kötése.

8. évfolyam

A kémiai reakciók típusai: egyesülés – bomlás, oxidáció – redukció, sav – bázis reakció. Kémiai reakciók leírása egyenlettel –

kapcsolódó számítások. Az oldatok kémhatása: savak, lúgok, közömbös oldatok. Szerves és szervetlen anyagok

megkülönböztetése. Fémes és nemfémes elemek általános tulajdonságai. Legfontosabb elemek, vegyületek kémiai jele, élettani

szerepe, felhasználási lehetősége. Legfontosabb elemek, vegyületek kémiai jele, élettani szerepe, felhasználási lehetősége.

Legfontosabb szerves vegyületek mindennapi életünkben. Élelmiszerek – az egészséges táplálkozás. Kémia a természetben.

Kémia az iparban. Kémia a háztartásban.

Biológia-egészségtan

7. évfolyam

Ismerje fel a tanuló a tanult élőlényeket kép, vagy rajz alapján és tudja legjellemzőbb tulajdonságaikat. Tudja a tanult

élőlényeket az élőhelyüknek megfelelő kontinensen elhelyezni. Tudjon minden tanult életközösségben legalább egy

táplálékláncot készíteni. Ismerje a nevezetes szélességi köröket és az általuk határolt éghajlati öveket. Legyen tisztában az

alapvető környezetvédelmi fogalmakkal és a környezetszennyezés megelőzésének módjaival.

 

8. évfolyam

Szerveződési szintek, sejtek és szövetek típusai és azok jellemzői, felismerésük képről. A bőr felépítése, rétegei, alkotórészei és

ezek feladatai. A mozgás szervrendszere, részei, a csontok, izomtípusok, csontkapcsolódások (rajz). Anyagcsere: a légzés

lényege, mechanizmusa, szervei, légzésszám az emésztés szervei, szakaszai, emésztőnedvek, tápanyagok, vitaminok a keringés

szervei, vérkörök és a szív (rajz), a vér, vércsoportok, a kiválasztás szervei (rajz), a vizelet alkotói

 

Földrajz

7. évfolyam

A Föld története, Afrika, Ausztrália és Óceánia,  A  Sarkvidékek.

Ismerje a földtörténet korbeosztásait és eseményeit. Tudja bemutatni Afrika, Ausztrália és Óceánia, a Sarkvidékek természeti

adottságait. (felszín, tájak, éghajlat, vízrajz)                                                                                     Ismerje fel az éghajlat és a

mezőgazdaság közötti összefüggést.                                            Tudja bemutatni Egyiptom, a Dél-afrikai Köztársaság és

Ausztrália gazdaságát.             Mutassa meg a térképen a tanult topográfiai fogalmakat.

Amerika, Ázsia, Európa.

Tudja bemutatni Amerika és Ázsia természeti adottságait. Ismerje az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Brazília, India,

Kína, Japán gazdasági életét és a hozzá kapcsolódó topográfiai fogalmakat. Tudja elhelyezni a földtörténeti korokban Európa

kialakulását. Ismerje az Európai Unió országait és tevékenységét. Legyen képes önállóan jellemezni  Észak-Európa (Norvégia,

Svédország, Finnország, Dánia) Nyugat-Európa (Nagy-Britannia, Franciaország) és Dél-Európa (Spanyolország, Olaszország,

Horvátország, Szerbia) országainak természet- és társadalomföldrajzát. Ismerje az ezekhez kapcsolódó topográfiai fogalmakat.

 

8. évfolyam

Kelet-Európa, Közép-Európa, Magyarország természeti és társadalmi viszonyai.

Tudja önállóan jellemezni Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna) és Közép-Európa (Németország, Lengyelország, Csehország,

Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia) országainak általános természeti és gazdaságföldrajzát. Ismerje a térség országainak

közös és eltérő vonásait. Tudja megmutatni a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje a Kárpát-medence földtani szerkezetét,

felszínének kialakulását, a földtörténeti múlt emlékeit Magyarországon, időjárásunkat, természeti erőforrásainkat.

Hazai tájakon- Alföldjeink és dombvidékeink Hazai tájakon- Hegyvidékeink

Tudja bemutatni hazánk tájainak természeti értékeit, gazdaságföldrajzi jellemzőit és kapcsolja hozzá a tanult topográfiai

fogalmakat. Ismerje és védje természeti örökségeinket.

 

Ének-zene

5. évfolyam

Az énekes anyagból 5 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is.

Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-,

formaérzékük és dallami készségük. A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb

gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat

felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, formai megoldások). A többször meghallgatott zeneműveket

felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5
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alkotás) megismerték.

6. évfolyam

Az énekes anyagból 5 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is.

Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-,

formaérzékük és dallami készségük. A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb

gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat

felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások). A többször meghallgatott

zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy

részét (min. 5 alkotás) megismerték

 

7. évfolyam

Az énekes anyagból 7 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban. A generatív készségfejlesztés

eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük. Az új

zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat

szolmizálva olvassák. Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten.

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott

műveket jellemző részleteik alapján felismerik.

 

8. évfolyam

Az énekes anyagból 8 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban. A generatív készségfejlesztés

eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük. Az új

zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat

szolmizálva olvassák. Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten.

A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott

műveket jellemző részleteik alapján felismerik.

 

Hon és népismeret

5. évfolyam

Tudja lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének

nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit. A tanulási folyamatban kialakult legyen az egyéni, családi, közösségi, nemzeti

azonosságtudata. Általános képet adjon a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a család felépítéséről, a

családon belüli munkamegosztásról. A megszerzett ismeretek birtokában képes legyen értelmezni a más tantárgyakban

felmerülő népismereti tartalmakat. Ismerje a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások,

valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet

rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon sajátítsa el egy-egy jeles nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű

szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.

 

6. évfolyam

A  tantárgy sokszínűségéből adódóan szóbeli vizsga célszerű:

Tudja  a  paraszti ház részeit. Ismerjen népi mesterségeket. Tudjon tájékozódni a hétköznapok rendjében (táplálkozás, ruházat)

Ismerje hagyományos és vallásos ünnepeink eredetét, szokásrendjét, (Karácsonyi ünnepkör, Farsang,  Húsvéti ünnepkör,

májusfaállítás). Ismerje a társas munkák folyamatát (aratás, szüret, fonó, tollfosztás, kukoricafosztás)

 

 

 

Vizuális kultúra

5. évfolyam

 

A tanuló legyen képes a vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazására ismert helyzetekben a vizuális

emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. Tudja a térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítését értelmezni. Tudja a

megismert rajzi és tárgykészítési technikákat megfelelően használni alkotótevékenysége során. Ismerjen őskori és ókori

művészettörténeti emlékeket, tudja azokat a legfontosabb stílusjegyekkel jellemezni.
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6. évfolyam

 

A tanuló legyen képes egyszerű kompozíciós alapelvek használatára a kifejezésnek megfelelő képalkotásban. A

mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját vizuális jelek alkotása. Szöveg és kép együttes

értelmezése. A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek alkotó alkalmazása. A középkor stílusirányzatai, azok legfőbb

jellemzőinek bemutatása egy-egy alkotás elemzése során. A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések

megfogalmazása.

 

7. évfolyam

 

A tanuló legyen képes adott elemzési pontok szerint műalkotásokat összehasonlítani, legjellemzőbb stílusjegyeket felismerni.

Koronként három-három alkotást tudjon felismerni. Megfigyelés után legyen képes téri, formai, tónusviszonylatokat megítélni,

rajzban és szóban is megfogalmazni. Ismerje a Monge-vetület, az axonometrikus szerkesztés és perspektíva alapjait, egyszerű

testcsoportot tudjon az adott térábrázolási rendszerben ábrázolni.

 

8. évfolyam

A tanuló ismerje a művészettörténeti korszakok, stílusok alapvető jellemzőit. Legyen képes kortárs művészi alkotást értelmezni.

Legyen jártas téri, formai színtani elemzésben. Rendelkezzen az ábrázolási konvenciók alapjaival. Tudjon vetületi,

axonometrikus és perspektivikus ábrákat szerkeszteni. Tudjon tárgyat tervezni, ismerje a vizuális nyelvet.

Közvetlen tapasztalással megismerhető néprajzi tájegység ( Szatmár-Bereg) tárgykultúrájának legfőbb jellemzői, ismérvei.

 

Informatika

3. évfolyam

Jel és értelmezése (morze, titkosírás, piktogramok). Információ kifejezése rajzokkal és szavakkal. Készségfejlesztő játék,

olvasás- vagy számolástanító program használata. A számítógépek üzembe helyezése, a számítógéppel való interaktív

kapcsolattartás ismert programokon keresztül. Rajzolóprogramok használata (Paint). Szabályjátékok(automaták), néhány

lépésből álló tevékenységsorozat kötött sorrendben való végrehajtása. Irányok a síkban. Mozgás adott irányokba. Információ

kifejezése rajzzal és szavakkal.

 

 

4. évfolyam

Tantárgyi fejlesztő-, logikai-, játékprogramok futtatása. Oktatóprogramok futtatása és használata. A számítógép fontosabb részei

felhasználószinten.  Input – Output egységek és alapvető funkciójuk.  Operációs rendszer kezdőszintű

használata.Rajzolóprogramok. A jel, információ, kód, rögzítés. LOGO alaputasítások. Hétköznapi algoritmusok.

5.évfolyam

Az információ. Információ megjelenési formái, beszéd, írás, nyomtatott forma kommunikáció. Információ továbbítása,

fogadása. Háttértárak jelölése váltása, könyvtár kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron. Programok futtatása, használata,

könyvtárak létrehozása. Könyvtárszerkezet tudatosítása, elérési út, gyökérkönyvtár, alkönyvtár, aktuális könyvtár fogalma. A

párbeszédablak és elemei, meghajtók azonosítója. Állományok fogalma, állományok azonosítója indítható állományok.

Háttértárolók megjelenítése a sajátgép objektummal. Asztal, tálca, parancsikonok. Az egér használata. Parancsikonok

megnyitása. Alkalmazás ablakok részei, kezelése. Több alkalmazás futtása. Váltás alkalmazások között. Algoritmusok

szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. LOGO utasítások. Dokumentumkészítés lépései. Gépeléssel, javítással

kapcsolatos lehetőségek. Oldal-beállítások. Mentés, megnyitás, nyomtatás. Betűformátum:(betűtípus, betűméret, betűstílus,

különlegességek). Blokkok kijelölése, másolása. Formázási lehetőségek.

 

 

6. évfolyam

A BIT fogalma, a kettes számrendszer csak említés szintjén. Byte, Kbyte, Mbyte.

Operációs rendszer pontosítása. Tárolási kapacitás. Állomány keresése, másolása. Állományok másolása, törlése a sajátgép vagy

intéző segítségével. Törölt állományok, könyvtárak visszaállítása.

Programkészítés alapvető műveletek segítségével. Ciklusok.

Rajzolás a Paint programmal. Rajzi alapelemek Színbeállítás, háttér kifestése. Szövegírása a rajzlapra. Kész rajz betöltése,

módosítása. Rajzok nyomtatása. Műveletek rajzrészletekkel.

26 /  28 



A vágólap fogalma. Transzformációk. Tükrözött, elforgatott ábrák készítése.

Dokumentumkészítés lépései. Gépeléssel, javítással kapcsolatos lehetőségek. Oldal-beállítások. Mentés, megnyitás, nyomtatás.

Betűformátum:(betűtípus, betűméret, betűstílus, különlegességek). Blokkok kijelölése, másolása. Formázási lehetőségek.

Bekezdések igazítása, formázása. Prezentációkészítő program.

7. évfolyam

	Az információ fogalma, legfontosabb információ forrásaink, az információ mennyisége.

	Bináris jelrendszer, a bináris jelrendszer adatmennyisége. Átváltás a mennyiségek között (bit, byte …), számítások. Kódolás és

dekódolás. A számítógép részei. Háttértárak és adathordozók. Perifériák. Windows operációs rendszer alapvető lehetőségei. Az

ablakok kezelése. Programok indítása. Az ablakok felépítése és működése. A mapparendszer szerkezete és kezelése.

Állományok és mappák kezelése a Sajátgéppel. Fájl és mappaműveletek. Képek beszúrása dokumentumba. Az Internetről

letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban. Pár lépésből álló folyamatábra értelmezése. Prezentációkészítő

program. A kézikönyvtárban található források, azok felépítése.

	A könyvtárak típusai, feladataik, elektronikus könyvtárak az interneten.

8. évfolyam

Tabulátorok használata. Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás. Táblázat készítése.

Az Internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban. Szerzői jog. Felhasználói etika. Tantárgyi anyag

készítése.

Táblázat fogalma, részei. Táblázatok, cellák kitöltése módosítása, másolása. Egyszerű táblázat létrehozása. Egyszerűbb

műveletek cellák között. Egyszerűbb függvények használata. Grafikon készítése. Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, tárgyszó

katalógus.

 

Technika, életvitel és gyakorlat

5.évfolyam

Ismerje a modell és makett fogalmát. Tudjon mérési eredményeket feljegyezni, leolvasni rajzos ábrákról. Ismerje a műszaki rajz

alapjait: vonalfajták, jelek, méretmegadás.

Értse a modellezési folyamat algoritmusát. Ismerje a papír gyártását és felhasználását. Ismerje a közlekedés rendjét, a kultúrált

közlekedés szabályait. Ismerje a kerékpár biztonsági felszereléseit. Ismerje a családi munkamegosztást.

 

6.évfolyam

 

Egyszerűbb tárgyak felismerése vetületek alapján. Készítsen egy tárgyról egyszerű vetületi ábrázolást. Legyen tisztába a lakás

alapfunkcióival, alaprajzzal. Ismerje a fa főbb tulajdonságait. A famegmunkálás szerszámai. Fapótlóanyagok.

Ismerje a jelzőtáblákat, tudja a táblák jelentését. 

Ismerje a konyhai eszközök, gépek használatát. Tudja a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit, lehetőségeit.

 

7. évfolyam

Rajzok önálló értelmezése. Vetületi ábrázolás képzése. Géptani elemek jelképes ábrázolása. Alapvetően ismerje a gép fogalmát,

részeit, feladatait. Ismerje a belsőégésű motorok fajtáit, működési elvüket. Legyen tisztába a fémek tulajdonságaival,

felhasználásával és a korrózióvédelemmel. Ismerje a fémmegmunkálás eszközeit. Ismerje az áramköri jelöléseket. Tudjon

egyszerű elektronikai áramköröket olvasni és rajzolni. Ismerje a közúti jelzőlámpa vezérlését. Ismerje az elektromos áram

veszélyeit. Elsősegélynyújtás áramütés esetén. Ismerje az útkereszteződésre vonatkozó elsőbbségi szabályokat. Tudja a

biztonságos elindulás szabályait. Tudja az egészséges táplálkozás jelentőségét. Ismerje az élelmiszerek alkotórészeit. Étrend

összeállítása táblázat segítségével. Legyen tisztában a textíliák tisztításával, ápolásával.

 

8. évfolyam

Géptani elemek jelképes ábrázolása. Áramköri jelölések. Ismerje a háztartási közművi rendszereink gazdaságos és biztonságos

működtetési szabályait. Környezetvédelem. Ismerje az energiahordozókat és azok környezeti hatásait. Magyarországi erőművek

energiatermelés és gazdálkodás. Természetvédelmi szempontok. Ismerje a lakás elektromos hálózatát, elektromos

szerelvényeket. Ismerje az elektromos áram élettani hatásait, érintésvédelem. Újraélesztés szabályai. Ismerje a jelzéseket adó

járműveket. Ismerje az egyszerű ételkészítési és tartósítási eljárásokat. Ismerje a szenvedélybetegségeket és a védekezést

ellenük. Ismerje a pályaválasztással kapcsolatos fogalmakat. Pályaalkalmasság.

 

Testnevelés és sport
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5.évfolyam

Tudjanak 7 percet folyamatosan futni. Ismerjék a dobások kar és törzsmunkáját. Tudják a térdelő és az állórajtot. Ismerjék az

eddig tanult torna elemek helyes végrehajtását. Ismerjék a kézilabda főbb szabályait.

6. évfolyam

Tudjanak 8 percet folyamatosan futni. Ismerjék a dobások kar és törzsmunkáját. Tudják a térdelő és az állórajtot. Ismerjék az

eddig tanult torna elemek helyes végrehajtását. Ismerjék a kézilabda, labdarúgás főbb szabályait. Ismerjék és tartsák be az

alapvető játékszabályokat.

7. évfolyam

Tudjanak kötélen mászókulcsolással mászni. Tudjanak 9 percet folyamatosan futni. Ismerjék a dobások kar és törzsmunkáját.

Tudják a térdelő és az állórajtot. Ismerjék az eddig tanult torna elemek helyes végrehajtását. Ismerjék a kézilabda, labdarúgás

főbb szabályait. Ismerjék és tartsák be az alapvető játékszabályokat.

8. évfolyam

Tudjanak egyénileg bemelegíteni. Tudjanak 10 percet folyamatosan futni. Legyenek képesek a torna négy szerén különböző

elemek bemutatására. Ismerjék az atlétikai számokat (dobások, ugrások). Tudjanak aktívan bekapcsolódni a kézilabda, röplabda

és labdarúgás játékba. Ismerjék és tartsák be az alapvető játékszabályokat.

 

 
 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Intézményünkben a 2017/2018-as tanévben 12 osztály indult, melyek 2017. október 01-én a következő elnevezéssel és

tanulólétszámmal rendelkeznek:

1. osztály: 20 fő

2.a. osztály: 15 fő

2.b. osztály: 15 fő

3. osztály: 17 fő

4. osztály: 27 fő

5.a. osztály: 17 fő

5.b. osztály: 16 fő

6. osztály: 29 fő

7.a. osztály: 16 fő

7.b. osztály: 17 fő

8.a. osztály: 17 fő

8.b. osztály: 19 fő.

 

Utolsó frissítés: 2017.10.26.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2017. november 27.

Szervezeti és működési
szabályzat:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-033454-0

Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-033454-0
Pedagógiai program: kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-033454-0
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