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II/1. A választott kerettantervek megnevezése
28/2000. (IX. 21.) OM rendelet – szakközépiskola szakmacsoportos alapozó
oktatás
17/2004. (V. 20.) OM rendelet – szakközépiskola, szakiskola közismereti
tantárgyak
1/2006. (VI. 29.) OKM rendelet – szakiskola (2+2 évfolyamos képzés) 9-10.
évfolyam közismereti és szakmai alapozó tantárgyak
2/2008. (II. 8.) OKM rendelet – szakközépiskola közismereti tantárgyak
20/2010. (V. 11.) OKM rendelet – előrehozott szakképzés (3 évfolyamos)
közismereti tantárgyak
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet – szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola
közismereti tantárgyak
7/2014(I.17) Kormány rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről
alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4) kormány rendelet módosítása.
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és

II/2. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és
választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai
2016. szeptember 1. előtt megkezdett tanulmányok esetén
A) Szakgimnázium

Informatika ágazat
óra/hét
Évfolyam
Ssz.

Tantárgy
9.

10.

11.

12.

1.

Magyar nyelv és irodalom *

4

4

4

4

2.

Történelem

3

3

2

3

3.

Társadalomismeret

4.

Matematika **

4

3

3

4

5.

Idegen nyelv **

4

4

4

4

6.

Etika

7.

Biológia – egészségtan

1

1

2

8.

Fizika

2

2

1

9.

Kémia

1

2

10.

Földrajz

2

1

11.

Művészetek ― Ének-zene

1

1

12.

Művészetek ― Vizuális kultúra

13.

Informatika

14.

Testnevelés és sport

15.

1

1
1

1

1

1

1

2

2

4,5

4,5

4,5

4,5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szakmai tantárgyak***

6

7

8

11

34,5

35,5

34,5

34,5

Összesítő:

Megjegyzések:
*: A magyar nyelv tantárgy csoportbontásban, amennyiben az intézményi óratömeg lehetővé teszi.
**: Csoportbontás, amennyiben az intézményi óratömeg lehetővé teszi.
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***: A szakmai tantárgyak a szakmai programban találhatók.

A tanulók által szabadon választható tantárgyak óraszámai: a szakgimnázium 11–12. évfolyamán
az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez idegen nyelv (angol, német) tantárgyból 2
óra/hét és informatika tantárgyból 4 óra/hét.
Villamosipari és elektronika ágazat
óra/hét
Évfolyam
Ssz.

Tantárgy
9.

10.

11.

12.

1. Magyar nyelv és irodalom *

4

4

4

4

2. Történelem

3

3

2

3

3. Társadalomismeret

1

4. Matematika **

4

3

3

4

5. Idegen nyelv **

4

4

4

4

6. Etika

1

7. Biológia – egészségtan

1

1

2

8. Fizika

2

2

2

9. Kémia

1

2

10. Földrajz

2

1

11. Művészetek ― Ének-zene

1

1

12. Művészetek ― Vizuális kultúra
13. Informatika
14. Testnevelés és sport
15. Osztályfőnöki
Szakmai tantárgyak: ***
Összesen:

1

1

1

1

1

2

4,5

4,5

4,5

4,5

1

1

1

1

6

7

8

11

34,5

35,5

34,5

34,5

Megjegyzések:
*: A magyar nyelv tantárgy csoportbontásban, amennyiben az intézményi óratömeg lehetővé teszi.
**: Csoportbontás, amennyiben az intézményi óratömeg lehetővé teszi.
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***: A szakmai tantárgyak a szakmai programban találhatók.

A tanulók által szabadon választható tantárgy a szakgimnázium 11–12. évfolyamán az emelt
szintű érettségire történő felkészítéshez idegen nyelv (angol, német) és informatika
tantárgyakból 4 óra/hét tantárgyanként.
2016. szeptember 1. után megkezdett tanulmányok esetén

Szakgimnázium
Villamosipar és elektronika, XII., Informatika XIII. ágazatok esetében
Tantárgyak

9. 10. 11. 12.
évf. évf. évf. évf.

9-12.
óraszám
összesen
556
556
417
345
31
144
36
695
139

13.
évf.

Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
4
Idegen nyelv
4
4
4
4
4
Matematika
3
3
3
3
Történelem
2
2
3
3
Etika
1
Informatika
2
2
Művészetek
1
Testnevelés
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Kötelező komplex természettudományos
3
108
tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika
2
2
2
206
Kötelezően választható tantárgy:
Érettségi tantárgy, vagy Idegen nyelv,
2
2
134
vagy Kémia*, vagy Informatika, vagy
Szakmai tantárgy**
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
1
36
Érettségire épülő (fő) szakképesítés
8
8
7
7 (1045+453) 31
Érettségi vizsga keretében megszerezhető
3
4
3
3
1498
szakképesítés
Rendelkezésre álló órakeret/hét
35 36 35 35
35
Tanítási hetek száma
36 36 36 31
31
Éves összes óraszám
1260 1296 1260 1085
4901
1085

13. évf.
óraszám
összesen
124
961
-

1085

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben
megtalálható 144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia.
** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható.
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B.) Szakközépiskola
Évfolyam
Ssz.

Tantárgy
1/9.

2/10.

3/11.

1. Magyar- Kommunikáció

3

1

1,5

2. Idegen nyelv **

2

2

2

3. Matematika

2

1

4. Társadalomismeret

2

1

5. Természetismeret

3

6. Testnevelés
7. Osztályközösség-építő Program
Szakmai tantárgyak: ***
Összesen:

Megjegyzés:
**: Csoportbontás, amennyiben az intézményi óratömeg lehetővé teszi.
***: A szakmai tantárgyak a szakmai programban találhatók

6

.

3,5

2,5

2,5

1

1

1

17

25

25,5

33,5

36

35

II/3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek,
segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei

tanulmányi

A hatályos szabályok szerint „a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell:
a) hogy a könyv a Nemzeti alaptanterv követelményeinek megfelelően alkalmas-e a tantárgy
tananyagtartalmának oktatására, továbbá biztosítja-e a szaktudományok megfelelő szintű,
tudományos, hiteles, tárgyilagos feldolgozását, az ismereteknek az érintett korosztályoknak
megfelelő pedagógiai módszerekkel történő közvetítését,
b) a könyv nyelvezetét, közérthetőségét, stílusát,
c) a könyv technikai kivitelezését, az esztétikai (tipográfia, grafikai szerkesztés, színdinamika),
egészségügyi (betűméret, könyvsúly, könyvméret, nyomdafesték) követelményeknek való
megfelelőséget,
d) hogy a könyv alkalmas-e több tanéven keresztül történő felhasználásra,
e) a jogszabályban meghatározott más feltételeket és követelményeket”.
Ennek megfelelően természetesen azok közül a kiadványok közül választunk, amelyeket tankönyvvé
nyilvánítottak.
Figyelünk külön is arra, hogy a kiválasztott tankönyv feleljen meg a korszerű tudományosság és a
„diákbarátiság” (olvasmányosság, tanulhatóság) kettős követelményének. Szempontunk, hogy a
tankönyv magas szakmai színvonalat képviseljen és feleljen meg a helyi tanterv igényeinek. Nézzük
azt is, hogy a kiválasztott tankönyv ne legyen túl drága, feleljen meg a felhasználók (tanulók, szülők)
anyagi lehetőségeinek. A tankönyvválasztásban az adott munkaközösség testületileg dönt, ekképp
iskolánkban munkaközösségenként egységes tankönyvcsomagból tanítunk.
A tantárgyi segédletek kiválasztásának elvei ugyanazok, mint a tankönyvekéi. Mindenekelőtt
lehetőleg olcsó, könnyen beszerezhető legyen. Fölösleges terheket nem kívánunk a szülők vállára
tenni, a tantestület minden tagja megfontolja: feltétlenül szükséges-e megvetetni a szóban forgó
segédeszközt. Ahol lehetséges, tanári ellenőrzés alá kerülnek a segédeszközök (pl. a rajzeszközök
rajzórán), hogy a gazdaságos felhasználás megvalósuljon.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is
figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy - a tankönyvtámogatás, a
tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése - az iskola minden tanulója részére
biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
Amennyiben a hivatalos tankönyvjegyzéken a matematika műveltségterület kivételével bármely
tantárgy, műveltségterület vonatkozásában van olyan tankönyv, amelyet a tartós tankönyvre
meghatározott szabályok alapján hagytak jóvá és az ilyen tantárgyhoz vagy műveltségterülethez az
iskola tankönyvet rendel, az iskola a tankönyvrendelés során a tartós tankönyvek közül választ.
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A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők
megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet véleménynyilvánítási joggal
rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e
vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja
megoldani.
Az iskolának legkésőbb május 31-ig - a jogszabályban szabályozott, illetve a helyben szokásos módon
- közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét,
amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.
Az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai
évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet rendelhet az iskolai
tankönyvrendelés kereti között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi rendelet
kihirdetését követően történt feltéve, hogy az adott tantárgyhoz, műveltségi területhez a
kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra kerettanterv, továbbá szerepel ilyen
tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken.
A taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei
A beszerzés fajtái szerint:
-

költségvetésben tervezett

-

előre nem tervezett

A költségvetési tervezet elkészítéséhez a munkaközösségek adják le az igényeiket a területvezető
igazgatóhelyettesnek. A leadott igény a tanítani kívánt tantárgy eszközigényének kell megfeleljen és
egyúttal a közösség együttes igényét kell kifejezze. A meglévő eszközök listája illetve a beszerzési
igényben leadott eszközök listája, együttesen a tanmenetben rögzített eszközlistával meg kell,
egyezzen.
A területvezető igazgatóhelyettes a hozzátartozó munkaközösségek listáit a kibővített iskolavezetés
elé terjeszti be.
A kibővített iskolavezetés – az összes igény és a rendelkezésre álló beszerzési forrás ismeretében –
összeállítja a végleges eszközigényt.
Az előre nem tervezett beszerzésnél a munkaközösség tagja, igényét a területvezető
igazgatóhelyetteshez jutatja el, aki ha egyetért a beszerzési igénnyel – előzetes aláírás után – az
intézmény vezetőjének adja át azt.
Az igény teljesítéséről az intézményvezetője dönt a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével.
A beszerzés módja
Minden esetben megrendelőt kell írni. Ezt az intézmény vezetője, fenntartó gazdasági egység
vezetője írja alá.
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Csak az aláírások együttes megléte esetén lehet a megrendelőt továbbítani illetve a helyben
beszerezhető az eszközöket megvenni.
Minden megrendelőt a gazdasági összekötő vagy a gondnok közreműködésével kell elkészíteni.
Minden megrendelő egy – aláírt példányát – a gazdasági összekötőnek kell átadni, megőrzésre.
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II/4. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósításának részletes szabályai
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv (NAT) úgy valósítja meg, hogy az iskolák, a
pedagógusok és a tanulók sokféle differenciált tevékenysége, a teljesítmény növelésére sarkalló, az
életesélyek tanulással történő növelését szolgáló, egységes és közös alapra épüljön.
A tudományok gyors fejlődése, a szükségletek új megjelenési formái és a világ új kihívásai (köztük a
gyermekek testi-lelki egészségét veszélyeztető számos tényező) a megszokottól eltérő feladatok elé
állítják az iskolát, a pedagógusképzést és a pedagógus-továbbképzést. Olyan tudástartalmak jelentek
meg, amelyek nehezen sorolhatók be a tudományok hagyományos rendszerébe, vagy amelyek
egyszerre több tudományág illetékességébe tartoznak. Ennek következtében megnőtt az igény
egyrészt egyes hagyományos tantárgyak összevonására és/vagy tantárgyközi megjelenítésére,
másrészt új tantárgyak vagy tantárgyegyüttesek kialakítására. Fontos pedagógiai szempont, hogy a
tantárgy-összevonásos és a tantárgyközi tantervi szemlélet a tanulók érdeklődését és tapasztalatait is
figyelembe veszi.
A NAT azáltal biztosítja e szemlélet érvényesülését, hogy nem határoz meg egységes, minden iskolára
kötelezően érvényes tantárgyi rendszert, hanem annak kialakítását a kerettantervek, illetve a helyi
tantervek hatáskörébe utalja.
A NAT a gyerekek, a serdülők és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok
meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő tanítást. Olyan pedagógiai munkát feltételez,
amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek
elsajátíttatása, kibontakoztatása és a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek
biztosítása áll; figyelembe véve, hogy az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az
élet számos egyéb fóruma is.
A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák kialakításának egyik
feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat.
A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat ajánlatos
figyelembe venni:
— olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését;
— a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne,
előtérbe
állítva
tevékenységüket,
önállóságukat,
kezdeményezéseiket,
problémamegoldásaikat, alkotóképességüket;
— a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának,
nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk
átrendezésére;
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— az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésébenoktatásában) alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit;
— váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a
feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben és az
értékelésben;
— a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz illeszkedő
tanulásszervezési technikákat;
— sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő,
sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási
zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;
— a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások
alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában is
támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását;
— különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti
együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.
Az eredményes tanulás segítésének elvei
Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő nevelésbenoktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartóval, az iskola
működtetőjével, a családdal, a gondviselővel, szakmai és civilszervezetekkel együttműködve) a
következő elvek szerint kell biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
— a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak
megalapozása, az attitűdök alakítása;
— folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése és megszilárdítása;
— az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai
eszközökkel;
— a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén;
— a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának érdekében a
tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, és a tanulás
eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása;
— a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, valamint e
tevékenység támogatása az iskolán kívül is;
— motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok segítségével (pl.
sakk, logikai játékok);
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— egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások
alkalmazása;
— a sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők
elfogadása, beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló megteremtése,
a képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban meghatározó képességeik
feltárása és fejlesztése.
Képesség-kibontakoztató felkészítés
A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával és a
közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő
lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához,
valamint tanulási és továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. A képesség-kibontakoztató felkészítés
megszervezhető integrált keretek között is, ha a közösség- és a személyiségfejlesztés halmozottan
hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg,
kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, és a bármely oknál fogva hátrányos
helyzetben lévők társadalmi beilleszkedését elfogadó és segítő magatartásformák és készségek
kialakításával, valamint az ezek alapjául szolgáló képességek kibontakoztatásával.
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II/5. A választható
szabályai

tantárgyak,

foglalkozások

választásának

A vonatkozó jogszabály – a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján:
Az iskolában a helyi tanterv alapján kell megszervezni a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az
egyes osztályok, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit. A tanítási órák
megszervezhetők különböző évfolyamok, különböző osztályok tanulóiból álló csoportok részére is.
A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon
választható tanítási óra.
A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy adott
osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező tanítási órák,
amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi
tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie.
Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy,
ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni.
Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a tanulót és a
tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és a
gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban tájékoztatni kell.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak
– kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott
tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló milyen szabadon választott
tanítási órán, továbbá
A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő
tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha jelentkezni
kíván a szabadon választott tanítási órára.
Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi
a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, középiskolában
tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak
tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató
elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék, a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat
véleményét.
A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos
döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával,
kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával vagy az igazgató által
kijelölt pedagógussal.
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Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől
kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem cselekvőképtelen
–, gyermekével közösen gyakorolja.
Elméleti oktatás keretében a tanítási óra ideje negyvenöt perc.
A szakképző iskolában a gyakorlati képzést hatvanperces tanítási órákkal kell megszervezni.
Ha a gyakorlati képzés nem iskolában folyik, a tanuló munkarendje igazodik a gyakorlati képzést
folytató munkarendjéhez.
A szakképzésben a gyakorlati képzés megszervezésére a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat kell
alkalmazni.
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II/6. Választható érettségi vizsgatárgyak
Iskolánkban a helyi tantervben meghatározott tantárgyakból, figyelembe véve a 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról rendelkezéseit lehet érettségi
vizsgát tenni.
Érettségi vizsgára készít föl iskolánkban:

minden, a helyi tantervekben kötelezően tanított tantárgy, azaz
— a magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret,
— idegen nyelvek – angol nyelv és német nyelv,
— matematika, fizika,
— kémia, biológia, földrajz,
— informatika és testnevelés tantárgyak,
— a szakmacsoportos alapozó oktatás az informatika, illetve az elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra,
— az ének-zene, vizuális kultúra tantárgyak.
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II/7. A középszintű érettségi vizsga témakörei
A helyi tantárgyi tantervek tartalmazzák.
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II/8. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy
gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módjai,
diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás
és szorgalom minősítésének elvei
Az értékelés során szerzett információk, visszajelzések alapvetően kétféle feladatot látnak el:
-

segítik a tanulást,

-

minősítik valamely szakaszának eredményességét.

A tanulást segítő értékelés akkor hatékony, ha nincs komoly tétje, ha a tanulók őszintén
megmutathatják tudásuk gyenge pontjait, és a tanárok személyre szólóan s az összes szubjektív
feltételt is figyelembe véve fogalmazhatják meg visszajelzéseiket.
A minősítés ezzel szemben befolyásolja a tanulók későbbi életpályáját, ezért annak pontosan,
mindenkit ugyanazzal a mércével mérve kell tükröznie a tanulók tudását. A tanulók iskolai
teljesítményének látszólag az osztályzatok, érdemjegyek a legközvetlenebb mutatói.
A szülők többsége az érdemjegyek alapján értesülhet gyermeke tanulmányi előmeneteléről, de
mindig felmerült a kérdés: igazságosan osztályozott-e a tanár, vagyis a jegy valóban a tudást tükrözie. A közvetlenül érintettek is gyanakodva fogadják az osztályzatot, az értékelés (osztályozás)
igazságossága a diákviták állandó tárgya.
Éppen ezért minden szülő és diák, nem is szólva a tanárokról, erősen érdekelt az osztályzatokban és
az osztályzásban. Amióta a tanár jegyet ad, örökös gondja, miképpen lehet a tanulók teljesítményét
minél pontosabban osztályzatra fordítani.
Az iskolában gyakran kudarcot valló, gyenge érdemjegyet szerző tanuló csökkent értékűnek érzi
magát, az iskolához való viszonya az évek során egyre romlik.
A tudás helyett a jó osztályzatok megszerzése az egyedüli cél. A szülők jóformán otthon csak azt
kérdezik meg gyerekeiktől, hogy hányast kaptak; hogy mit tanultak az iskolában, az sok esetben
egyáltalán nem érdekli őket.
A gyerekek osztályzataik alapján hasonlítják össze magukat. Így válik a tanulás egyre öncélúbbá, s
lefoszlik róla minden érdekesség és a felfedezés izgalma.
Az osztályzat öt foka csak szegényes, leegyszerűsítő értékelésre teremt lehetőséget.
Az osztályzat nem tartalmaz elegendő segítő információt a továbblépéshez.
Az osztályzat a büntetés eszközévé is válhat (gyakran fegyelmezésre is használják).
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A gyakorlatban nem különül el egyértelműen a diagnosztikus, formáló-segítő és az összegző-lezáró
értékelés az osztályzásban. A félévi és év végi eredményekről való döntés esetenként mechanikus
beidegződéssel – az átlagok kiszámításával – minősít.
Az érdemjegyek mellett a szöveges értékelés feladata az, hogy a gyerek személyiségében olyan
hatást érjen el, hogy általa egy pozitív folyamat induljon meg, amely az akaratát, tanulási
motivációját fokozza. Így csökkenthető, illetve elkerülhető a teljesítményszorongás, nem táplálja a
gyerekek közötti konkurenciaharcot, pozitívan befolyásolhatja a pedagógus-gyerek-szülő viszonyt.
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel
értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A tanuló magatartásának és
szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok
véleményének kikérésével - végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét
rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell
meghatározni. Az osztályzatról a tanulót és a kiskorú szülőjét értesíteni kell. Az érdemjegy, illetőleg az
osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem
lehet fegyelmezési eszköz.
Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:
a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2),
elégtelen (1);
b) a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2);
c) a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2).
Ha a tanuló "felzárkóztatásra szorul" minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a
tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és
javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. Nem mellőzhető azonban a
tanuló teljesítményének, előmenetelének értékelése és minősítése azokból a tantárgyakból, amelyek
követelményeiből állami vizsgát kell, illetve lehet tenni. A szakmai programban kell meghatározni,
hogy a szakmai előkészítő és szakmai alapozó oktatás, illetve a szakgimnázium pedagógiai
programjában kell meghatározni, hogy a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás
keretében elsajátított ismereteket hány tantárgy keretei között értékelik és minősítik, továbbá
moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a
pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb
évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen
eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt
pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését.
Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet,
az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.
Ha a tanuló gyakorlati képzését nem az iskola tartja, a gyakorlati képzés keretében végzett
tevékenységével összefüggésben teljesítményét, magatartását és szorgalmát a gyakorlati képzés
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szervezője értékeli. A tanuló félévi és év végi osztályzatát - a gyakorlati képzés szervezőjének
értékelése alapján - a nevelőtestület állapítja meg, és dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről,
szakmai vizsgára bocsátásáról. Ha az iskola köztes vizsgát szervez, a tanuló félévi és év végi
osztályzatát a gyakorlati képzés szervezőjének értékelése és a köztes vizsga eredménye alapján kell
megállapítani. Az értékelés elveit a nem iskolai gyakorlati képzésben részt vevő tanuló tekintetében is
alkalmazni kell.
Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi - jogszabályban
meghatározott munkamegosztás szerint, a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési
tanácsadó szakértői véleménye alapján - az igazgató mentesíti az értékelés és minősítés alól, vagy
részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást (a továbbiakban: egyéni
továbbhaladás) engedélyez.
Egyéni továbbhaladás esetén - a szakértői vélemény alapján - az engedélyben meg kell határozni,
melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket. Az
egyéni továbbhaladás - valamennyi vagy egyes tantárgyakból - különböző évfolyamokig, de
legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat.
Beszámoltatás, számonkérés fajtái:
Szóbeli felelet - értékelése szóban történik, kielemezve az esetleges hiányosságokat, hibákat.
Dokumentálása érdemjeggyel az osztálynaplóban illetve a tanuló által az ellenőrzőben.

Fajtái:
— egyéni
— órai munka értékelése az aktívan szereplő tanulók, kisebb csoport, egész osztály munkájának
minősítése szóban, tanulóknál esetleg érdemjeggyel az osztálynaplóban.
Írásbeli felelet – értékelése érdemjeggyel írásban történik, azonban szóban ismertetni kell a
tanulókkal az értékelés szempontjait, fontos a hibák, hiányosságok kielemzése. Dokumentálása
érdemjeggyel az osztálynaplóban illetve a tanuló által az ellenőrzőben.
Fajtái:
— röpdolgozat, teszt – osztályszinten, vagy a tanulók egy csoportjának számonkérése
(elsőpados), előzetes bejelentés nélkül.
— témazáró dolgozat – osztályszinten.
Gyakorlati munka – értékelése:
Dokumentálása érdemjeggyel az osztálynaplóban, csoportnaplóban, illetve a tanuló által az
ellenőrzőben.
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A tanórai értékelés funkciója tehát, hogy érvényes bizonyítékot adjon a tanulmányi eredmények
minőségéről, az abban bekövetkezett változásról, és tájékoztassa ezekről a tanulót, a tanárokat és a
szülőket (az eredmények elemzésével pedig a helyi, regionális és országos közoktatás-irányítást).
Az osztályzással kapcsolatos megfontolások
Pszichológiai szempontból:
A gyermekek esetenként a kapott rossz osztályzatot saját személyiségükre vonatkoztatják, negatív
énképük alakulhat ki. Az osztályzatokat nem lehet "címkézésre" használni, mindig az adott
teljesítményre kell vonatkoztatni.
Megromlik a viszony tanár és tanítvány, szülő és gyermek között.
A gyermekközösség átveheti a tanár értékítéletét, ez a gyengén teljesítő társuk kiközösítéséhez
vezethet.
Mérésmetodikai szempontból:
Az osztályzatok nem objektívek, nem felelnek meg a teljesítménynek. Erősen függnek a számonkérés
körülményeitől.
Az ötös skála nem differenciál eléggé.
A skála nem lineáris, az elégséges osztályzathoz kb. 5o%- os teljesítmény szükséges.
Pedagógiai szempontból:
A kapott érdemjegyek nem segítenek abban, hogy a tanuló megtudja, min kell változtatnia, hogyan
javítson.
A tanár sokszor motiválásra, esetleg fegyelmezésre használja az osztályzatokat, a rossz jegyekkel
büntet.
A pedagógus igyekszik objektíven osztályozni, de ez bizony nem mindig sikerül. A tényleges
teljesítményhez képest esetenként alul-, más esetekben felülértékeljük a tanulót. Sokszor
osztogatunk elégtelent rossz magatartásért, felszerelés hiányért, stb. Problémás gyermekkel
szemben tanári ellenszenv is kialakulhat, amit alulértékelés követhet. A képességek szerinti
csoportbontás is járhat értékelési problémával. Ha a gyengébb csoporttal csak az egyszerűbb
feladatokat gyakoroljuk, akkor számonkérésnél is csak ilyen típusú feladatokat adhatunk nekik. A
különböző csoportokban kapott egyforma osztályzatok nem egyenlő teljesítményt takarnak. Olyan
eset is van, amikor a tanuló a tényleges tudásához képest jobb jegyet kap. Ez történhet pusztán
rokonszenvi alapon, vagy sajnálatból is. Ha úgy ítéljük meg, hogy az adott gyermek buktatása
értelmetlen, mert sohasem képes elsajátítani még az alapkövetelményeket sem, akkor hajlamosak
vagyunk megkegyelmezni. A nehéz családi és anyagi háttérrel rendelkező gyermek esetében is
gyakran meglágyul a szívünk. Előfordulhat az is, hogy a pedagógus nem meri felvállalni a
konfrontációt a szülővel, vagy félti a népszerűségét. A továbbtanulás előtt állók esetén is hajlamosak
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vagyunk jobb jegyeket adni, hogy tanítványaink sikeresebben felvételizhessenek. Néha motivációs
célból kerekítjük felfelé a jegyeket.
Ugyancsak problémát jelent a témazáró dolgozatokra és az egyszerű feleletekre kapott jegyek közötti
különbség elfogadtatása. Egy nagyobb anyagrészből kapott osztályzatot nagyobb súllyal veszünk
figyelembe, mint egy órai anyagból szerzett jegyet.
Magatartás, szorgalom értékelése és minősítése
Az osztályfőnök havonta adjon érdemjegyet a tanulónak az abban a hónapban a képességeihez
viszonyított osztályzatai, egyéb szereplései alapján a szorgalmára, illetve a következő szempontok
alapján magatartására is.
Szükség esetén az osztályfőnök összegezze a kollégák tapasztalatait, javaslatait. Félévzárás, évzárás
előtt egy, vagy két osztályfőnöki óra keretében vitassák meg az osztállyal a javasolt végső jegyeket.
Ha nem sikerül közös minősítést kialakítani, az osztályozó értekezlet elé kell vinni az ügyet.
A magatartás értékelése
Az értékelés szempontjai:
— az iskola követelményeinek való megfelelés
— a házirend, az iskolai követelmények ismerete, azok betartása és betartatása
— szükség esetén aktív kiállás a fegyelmezetlenek, rendbontók ellen, az iskolai viselkedés
szabályainak megtartásáért
— a közösséghez és annak tagjaihoz való viszony
— beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének segítése
— aktív szerepvállalás a közösség előtt álló feladatok megoldásában
— segítőkészség a problémák feltárásában és megoldásában
— az általános viselkedési normák betartása
— udvarias, figyelmes viselkedés, kulturált hangnem minden körülmények között
Az értékelés rendje; félévi, év végi osztályzatok
PÉLDÁS magatartású az a tanuló, aki az elbírálás minden szempontjának megfelel. Nincs
figyelmeztetése.
JÓ magatartású az a tanuló, aki kisebb hiányosságok, kifogások mellett felel meg. Nem részesült
írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb fegyelmező intézkedésben.
VÁLTOZÓ magatartású az a tanuló, aki nem képes a követelményeknek folyamatosan megfelelni.
Nem részesült igazgatói intésben, vagy annál súlyosabb büntetésben.
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ROSSZ magatartású az a tanuló, aki a követelményeknek sorozatosan nem felel meg, vagy
magatartásával kapcsolatban olyan súlyos kifogás merült fel, hogy igazgatói intésben, vagy fegyelmi
eljárás után büntetésben részesült.
A szorgalom értékelése
— Az értékelés szempontjai, követelmények:
— a tudás megszerzésének igénye
— az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény
— jó idő- és munkaszervezés
— kötelességtudó, megbízható önálló munkavégzés
— aktív tanórai tevékenység
— tanulmányi versenyeken, szakkörökön, pályázatokon való részvétel
Az értékelés rendje, osztályzatok
Egyetlen tantárgyból való elégtelen érdemjegy nem kizáró oka (példás kivételével) egyetlen szorgalmi
minősítésnek sem, az osztályfőnök mérlegelje a bukás körülményeit.
Kettő, vagy több tantárgyból való elégtelen érdemjegy esetén a szorgalom minősítése változónál
jobb nem lehet.
PÉLDÁS szorgalmi jegyet érdemel az a tanuló, aki a fenti követelményeknek képességei szerint
maradéktalanul megfelel.
JÓ ha a fenti követelményeket általában teljesíti, de képességei alapján néhány területen lehetne
aktívabb.
VÁLTOZÓ ha nem akar a követelményeknek folyamatosan megfelelni, munkáját rapszodikusan végzi.
HANYAG ha nem is próbál megfelelni a követelményeknek.
Házi feladat
Az iskolán kívüli munka javítja a tanulói motivációt, fejleszti a készségeket, és – bizonyos esetekben –
egyértelműen javítja-növeli a tanulói teljesítményt is, ezért elvégeztetése a tanuló érdekében
szükségszerű.
A házi feladat kijelölésének követelményei:
— erősítse az órákon megtanultakat,
— fejlesztése az adott témában a tanulók különféle készségeit,
— feleljen meg a tanulók tudásszintjének
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— ha szükséges készítse elő az új anyagot
— vegye figyelembe a feladatok időigényét
Ezen kívül nagyon fontos a házi feladatok ellenőrzése, mivel így nem érzik a tanulók felesleges
munkának, és jelzést is ad a tanárnak az esetleges hiányosságokról, melyet így pótolni lehet.
A tanárok egy-egy osztályban mindenkinek ugyanazt a házi feladatot adják; ettől a gyakorlattól el
lehet térni, például a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknál vagy a kiemelkedő teljesítményt
nyújtóknál, ahol személyükre szóló, azaz individualizált feladatokat kaphatnak.
A nem megfelelően választott házi feladatnak azonban nemcsak pozitív hatásai vannak, hanem
negatívok is. Ezek között is legfontosabb a megcsömörlés (vagyis az az állapot, amelyben a tanulón
úrrá lesz a fáradság, elveszti érdeklődését tennivalói iránt, főként, ha a tudásszint nem megfelelő
választásával nincs sikerélménye a tanulónak), a szabadidős és közösségi tevékenységek
lehetőségeinek elvesztése (a feladatok időigényének rossz felmérése, vagy a többi tantárgy figyelmen
kívül hagyása miatt túl sok házi feladat kijelölése esetén).
A továbbhaladás feltétele
Az iskola bármely diákja legfeljebb három tárgyból tehet pótvizsgát, vagyis három elégtelen
osztályzat esetén, a pótvizsga sikeres letétele után léphet felsőbb évfolyamba. Tehát ha a tanév végi
osztályozás végeredményeképpen bármely tanuló négy – vagy több – tárgyból elégtelen osztályzatot
kap, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.
Annak feltétele, hogy a tanuló magasabb évfolyamon folytathassa tanulmányait, minden tárgyból a
tanév végéig (augusztus 31.) megszerzett elégséges vagy annál jobb osztályzat. A lehetséges
maximum három elégtelen osztályzatot a tanuló javító vizsgán javíthatja elégséges vagy annál jobb
osztályzatra. Betegség vagy egyéb ok miatti mulasztás esetében a tanuló osztályozó vizsgát tehet. A
hiányzás mértékét a Köznevelési törvény megfelelő részei szabályozzák.

23

II/9. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az
ismeretek számonkérésének rendje. Az otthoni, tanulószobai
felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának
elvei és korlátai
A Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Házirendje kimondja:
A tanuló kötelessége, hogy:
a Pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, a kötelező tanórákon
és foglalkozásokon pontosan és felkészülten jelenjen meg, készítse el házi feladatát.
Iskolai dolgozatok szabályai
Az írásbeli számonkérés célja információ nyerése az iskolai követelményrendszernek való tanulói
megfelelés pillanatnyi állapotáról a tanuló, a szülő és a pedagógus számára egyaránt, mely segíti a
tanulót reális önismerete és önértékelése kibontakoztatásában.
A számonkérés nem lehet fegyelmezés és büntetés eszköze.
Egy tanévben a tanmenetben szereplő témazáró dolgozatot íratunk. Emellett projektmunka, házi
dolgozat, kiselőadás szintmérő tesztek írathatók a tantárgy specifikusságának és a szaktanár
módszertani kultúrájának függvényében.
A tanulónak minden órán számítania kell arra, hogy ismereteit a szaktanár számon kéri.
Az iskolai dolgozatokat Házirend szabályozza.
A tanuló joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját legalább 3 nappal hamarabb megismerje, a
szaktanár a közléssel egyidejűleg a naplóba jegyezze be azt ceruzával, hogy ugyanabban az
osztályban egy napon ne kerüljön sor kettőnél több témazáró dolgozat íratására.
A tanuló joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá munkájában elkövetett
hibáit, legkésőbb 15 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját megnézhesse, arról
fénymásolatot kérhessen.
Amennyiben a dolgozatot a javítótanár a 15. munkanapon sem mutatja be a tanulónak, a diák
szabadon eldöntheti, hogy kéri-e a dolgozatra adott érdemjegyet vagy sem. A tanuló osztályfőnökén
keresztül betekinthet az osztálynaplóba és felvilágosítást kérhet érdemjegyeiről.
A tanuló joga, hogy félévenként és tantárgyanként egy alkalommal felelésmentes órát kérjen, kivéve
a félévi és az év végi osztályozó értekezletet megelőző egy hónapos időtartamot. Ezt a szándékát az
óra kezdetekor, az ellenőrzőbe való beírással kell jeleznie, és a hetes jelentése után az órát tartó
tanárral közölni. Mérés és számítástechnika esetén a mulasztást pótolni kell. Előre bejelentett
számonkérés esetén (dolgozat, témazáró, feleltetések) a felelésmentes óra kedvezménye nem jár.
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A témazárón meg nem jelent diákoknak a dolgozatot pótolniuk kell.
A Házirend kimondja:
A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell.
Legfeljebb két hetes hiányzás esetén a tanuló köteles egy héten belül pótolni azt a tananyagot,
amelyet az osztály az ő hiányzása alatt tanult, két hetet meghaladó hiányzás esetén a pótlás
ütemezéséről a diáknak az érintett tanárokkal egyénileg kell megegyezésre jutni.
A tanulók osztályozása a hagyományos 5 fokozatú skálán történik. Az érdemjegyek száma legalább
félévenként 3 kell, hogy legyen. A szülői ház az érdemjegyekről az ellenőrzőn keresztül értesül. Az
osztályzatok beírása a tanuló kötelessége, melynek tényét az osztályfőnök rendszeresen ellenőrzi.
A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásakor a következő elveket követjük:
egy-egy tantárgyból jellemzően annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot jelölünk ki, amennyi – átlagos
diákjaink képességét és munkabírását, koncentráló képességét figyelembe véve – nem haladja meg a
30 perces munkaidő-igényt
a hosszabb idő-ráfordítást igénylő házi írásbeli feladatokat (olvasónapló, házi dolgozat, stb.) legalább
egy héttel a kijelölt elkészítési időpont előtt kijelöljük
a tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) nem adunk
az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot
minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra több
tantárgyból is készülnie kell
Elsőrendűen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése az optimálishoz közelítsen. Ennek
érdekében nem elegendő az iskolai tanítási órákon való aktív vagy passzív részvétel. Szükségesnek
tartjuk, hogy tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli
feladatokat határozzunk meg
A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
A hétvégi házi feladat szabályai
A szóbeli és írásbeli házi feladatok fontos szerepet töltenek be a tanítási órákon feldolgozott
tananyag rögzítésében, elmélyítésében, az ott elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásában. A
tanulással töltött idő, a házi feladat hozzájárul a tanuló felelősségtudatának, önállóságának
fokozásához.
A házi feladatok mennyiségének és formájának meghatározása elsődlegesen a pedagógiai folyamat
egészére tudással rendelkező tanár kompetenciája.
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A házi feladat állhat kötelező és szorgalmi feladatból. A kötelező házi feladat minden tanulóra
vonatkozik, míg a tehetséges, szorgalmas tanulók szorgalmi feladatot kaphatnak. Ha a tantárgyi
specifikusság megkívánja, adhatunk házi dolgozatot, illetve kiselőadás készítését is kijelölhetjük.
A házi feladatot a következő tanítási órán ellenőrizzük.
A hétvégére feladott házi feladat nem lehet több, mint a hét közben kiadott házi feladat.
Szóbeli házi feladat:
Tartalma az adott tanítási órákon vett új tananyag.
Az új anyagot mindig helyezzük be a témakör egészébe, hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a
számonkérés során is ezt az alapelvet érvényesítjük.
Írásbeli házi feladat:
Témája kapcsolódjon a tanítási óra anyagához.
Minden esetben történjen meg az ellenőrzése.
Házi dolgozat
Tantárgyanként havonta egy házi dolgozat is adható.
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II/10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének
elvei
A csoportbontások, illetve egyéb foglalkozások megszervezésénél a vonatkozó jogszabályok adta
keretek kihasználásának elvét kell követni. Figyelembe véve, hogy mekkora a tanulók napi és heti
óraterhelésének korlátja. Az iskola célja az, hogy a nevelési-oktatási folyamat feltételeit a lehető
leghatékonyabban biztosítsa a tanulók számára. A nemzeti köznevelésről szóló törvény meghatározta
órakereteket (6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez és 4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez) és
a NAT által meghatározott elveket követve kell megalkotni a csoportbontásokat és az egyéb
foglalkozásokat.
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II/11. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen
élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére folyó nevelés-oktatás a tanulók számára lehetővé teszi,
hogy toleránsak és nyitottak legyenek a mássággal szemben, amely alkalmassá teszi őket más
nemzetiségek és népek elfogadására.
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére folyó nevelés-oktatás beszélgetéseknek, vitáknak, saját
álláspont képviseletének, vélemények tiszteletben tartásának, másság megértésének, elfogadásának,
tolerancia gyakorlásának ad teret. Rendszerezi a térbeli ismereteket, koordinálja az időbeli
tájékozódást. A történelmi és földrajzi térkép rendeltetésszerű használatával segíti a helyes
tájékozódást térben és időben. Nyitottá teszi a tanulókat más nyelvek és kultúrák iránt. Pozitív
jövőképet kínál.
Központi rendező elv, hogy a helyi színt és értéket közvetítő tudásanyagot a tanulók az egyetemes,
valamint az együtt élő több nép kulturális kontextusába ágyazva sajátítsák el, figyelemmel kísérve a
hazánkban élő más ajkú nemzetiségek szokás- és hagyományrendszerét is.
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére folyó nevelés-oktatás tananyaga a helyi tantervekben
jelenik meg.
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II/12. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik:
— az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel
— a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon.
A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább egyszer
történő mérésének kötelezettségét.
A tanuló fizikai állapotának felmérése a NETFIT alapján történik.
A NETFIT a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése., amely a 21. század követelményeihez
igazodó, informatikai alapú diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő és visszajelentő
eszközt jelent.

Újszerűsége többek között az alábbi területeken érhető tetten:
• a tudományos megalapozottságban;
• a tanulók minősítésének kritériumorientált módszerében;
• a személyre szabott visszajelentő és értékelő modulban;
• az egészségközpontúságban;
• a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtásában;
• pedagógiai alkalmazhatóságában;
• online adatkezelő rendszerében.
• a következő tesztelési lehetőségeket biztosítja:
• kötelező, intézmény szintű fittségi tesztelés,
• öntesztelés és önértékelés,
• egyéni tesztelés,
• az egyéni legjobb teljesítményt célzó tesztelés.
• A NETFIT a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll rendelkezésre.
Felhasználása az őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú, míg az évközbeni alkalmazással
folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik.
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• A NETFIT folyamatos alkalmazása lehetőséget teremt az eredmények portfóliószerű gyűjtésére

és speciális szempontok szerinti összeállítására, amely kiváló tanulást támogató
eszközzé formálja azt. A törvény felhatalmazást ad a köznevelési intézmény számára,
hogy nyilvántartsa a mérések során keletkezett, az adott tanulóval kapcsolatos
adatokat. Az országos méréshez az Oktatási Hivatal által központilag előállított mérési
azonosító kerül az iskolák számára generálásra a törvényben meghatározott
rendelkezések alapján, amely a köznevelés információs rendszerén keresztül kerül az
iskolák számára kiosztásra. A törvény ad felhatalmazást az iskolák részére a mérések
során szerzett adatok feldolgozására. A Hivatal az iskoláktól így visszakapott, az iskolán
kívül nem azonosítható, iskolai és évfolyam szintű mérési adatokat az érintett tanulók
és szüleik részére az iskolák bevonásával, a mérési azonosító alapján történő egyéni
hozzáférés biztosításával megtekinthetővé teszi a honlapján. Az iskolák a Hivatal által
rendelkezésre bocsátott informatikai rendszeren keresztül szolgáltatnak adatot a
Hivatal részére. Ezen adatok hitelességéért az iskola vezetője felelős. Az iskola által
elvégzett adatfelvétel és adatösszesítés után a Hivatal összeállítja az országos
mutatókat, és az országos mérések eredményeit megküldi a mérésben részt vevő
összes iskola fenntartója részére.
• A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a tesztek pontos
végrehajtási módjainak ismerete, a hibák felismerése, a saját eredmények értelmezése
az öntesztelés és önértékelés módja, az önálló edzésprogramok tervei, a társaknak
nyújtott megfelelő segítség mind-mind képezhetik a szummatív értékelés alapját.
Megfelelő szempontrendszer alapján így alkalmasak osztályozásra, szöveges
értékelésre, vagyis beszámíthatók a féléves és év végi értékelésbe egyaránt.

A NETFIT fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz
különböző fittségi tesztek tartoznak.

Testösszetétel és tápláltsági profil:
Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)
Testmagasság mérése
Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék
Aerob fittségi (állóképességi) profil:
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás

Vázizomzat fittségi profil:
Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége
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Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága
Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje

Hajlékonysági profil:
Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem A NETFIT az
egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (egészségzóna) – teszttől függően – további egy,
illetve két zónát (tartományt) tartalmaz (“fejlesztés szükséges” és „fokozott fejlesztés szükséges”
zóna).
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II/13. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
Egészségnevelési elvek
Lényeges az egészségre nevelés során, hogy jártasságokat, készségeket, szokásokat kell kialakítani. A
rendszeres testedzéssel a szervezet magasabb készültségi szintje érhető el, fokozza az ember
aktivitását, teljesítőképességét, fizikai és pszichés állapotát.
Az egészségnevelés feladatai egymással szoros kölcsönhatásban vannak. A gyermeket szellemileg,
érzelmileg és testi aktivitását figyelembe véve a kiegyensúlyozottságra kell nevelni. Alapos és kitartó
munkát igényel pedagógustól és szülőtől egyaránt. Pozitív példamutatással kell a fiatal nemzedék elé
kiállni
. Az egészség minden ember alapvető joga, melyet az egész társadalomnak a figyelme elé kell, hogy
táruljon. Az egészség kialakítása és megszilárdítása minden ember közös feladata. A gyermek
nevelésében egyik legfontosabb feladat a megfelelő életminta mutatása és a személyiség pozitív
irányba történő befolyásolása, amely tevékenységek fejlesztését a családban kell elkezdeni.
„Az egészség olyan összetett, kölcsönhatásokon alapuló folyamat, amely által az emberi élet teljes
értékű lesz, a test, az elme és a lélek egyaránt erősödik. Az egészséges ember testileg, szellemileg és
érzelmileg kiegyensúlyozott, környezetével szemben tanúsított magatartása, megnyilvánulásai és
reakciói mindig pozitívak. Az egészség sem statikus állapot. Ellenkezőleg a fejlődés folytonos
változásán alapuló létforma.”
Környezeti nevelési elvek
A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának folyamata,
amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű
kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A
környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra,
személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására. A Nemzeti
Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést: „A környezeti nevelés
átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását
annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható
fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást,
amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív,
problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a
társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös
tetteikben.”
A természettudományos tantárgyak egymással kooperálva, egymást kiegészítve próbálják meg a
hatékony környezeti nevelés feladatait megvalósítani. Különösen így van ez a biológia, földrajz és
kémia tantárgyaknál, bevonva ebbe a munkába a humán területet is.
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II/14. A gyermekek,
intézkedések

tanulók

esélyegyenlőségét

szolgáló

A szociális hátrányokkal küzdő családokból érkező gyerekek egyéni gondviselést, bánásmódot,
felzárkóztatást igényelnek. A szociális hátrány, lemaradás nem akadályozhatja a gyermek fejlődését,
sikeres munkavégzését. Ezért a hátránykompenzáció minden pedagógus feladata.
Mint közoktatási feladatokat ellátó nevelési intézmény, természetesnek tartjuk, hogy részévé váljunk
egy olyan befogadó iskolarendszernek, amelyben a különböző háttérrel rendelkező gyermekek ill.
fiatalok egy csoportban, egy közösségen belül nevelődnek. Tevékenységünkkel olyan pedagógiai
környezet kialakításán fáradozunk, amelyen belül az iskola és a pedagógus a tőle telhető legnagyobb
mértékben alkalmazkodik a tanulók körében tapasztalható szociális és kulturális háttérbeli,
képességbeli és tanulási szükségletekben megnyilvánuló sokféleséghez.
Együttes fejlesztésükkel törekszünk enyhíteni a szelekciós mechanizmusok érvényesülését és
lehetővé tenni a különböző társadalmi hátterű és nevelési igényű tanulók eredményes oktatását,
nevelését, hozzájárulni a társadalom differenciálódásából adódó előítéletek csökkentéséhez, saját
körünkön belüli megszüntetéséhez. Ennek érdekében fontosnak tartjuk, hogy intézményünk:
alapfeladatainak eleget tegyen, s mint szervezet/intézmény hatékonyan működjön.
Ennek érdekében
- A tanítási órákon megteremtjük a feltételeit a tanulók életkori képességeinek megfelelő és
adottságait kihasználó differenciált munkavégzésnek.
- A színvonalas oktatáshoz egyenlő hozzáférési esélyt igyekszünk teremteni a szociálisan hátrányos
helyzetű tanulók számára azáltal is, hogy az iskolai osztályközösségen belül esetlegesen meginduló
kirekesztési tendenciákat, folyamatokat észrevételezzük és kezeljük.
- A tehetséges diákok szakkörön is felkészülhetnek a tanulmányi versenyekre.
- Megfelelő információkkal, egyéni beszélgetésekkel segítjük a fiatalok továbbtanulását,
pályaválasztását.
- Az idegen nyelveket és az informatika tantárgyakat osztott csoportban tanítjuk, az eltérő ütemű
előrehaladás és az intenzív egyéni munka feltételeit így is megteremtjük.
- A hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi előmenetelét folyamatosan figyelemmel kísérik az
osztályfőnökök.
- Amennyiben a szociálisan hátrányos helyzet beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségeket
eredményez, a pedagógusok, az ifjúságvédelmi felelős és a szülő együttműködésnek kialakítására
törekszünk a segítségnyújtás érdekében.
- Ha a rendelkezésre álló eszközökkel nem tudjuk visszaszorítani a tanulókat veszélyeztető hatásokat,
segítséget kérünk a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményektől. Hosszú távon
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igyekszünk feltárni a lemorzsolódás iskolán belüli és azon kívüli okait, és kompenzációs technikákat
kimunkálni.
Az iskola esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseinek alapját a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról alapján készítette el. A törvényben megjelölt
elvek a következők:
Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre,
- amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy
- amelynek megszervezéséhez az állam
- közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy
- közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a
továbbiakban együtt: oktatás).
- Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell különösen
- az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása,
- az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,
- a teljesítmények értékelése,
- az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,
- az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,
- az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása,
- a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint
- az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.
- Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy
csoport
- jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban,
osztályban vagy csoportban,
- olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény
létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben
meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem
biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható
felkészítés és felkészülés lehetőségét.
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- Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói,
hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása,
megbélyegzése vagy kirekesztése.
Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha
- közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint,
- felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján
olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá nemzetiségi oktatást szerveznek,
amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy
emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az
állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek.
- Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az iskolarendszeren
belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők meghatározott körére - az
oktatással, képzéssel összefüggésben - előnyben részesítési kötelezettséget írhat elő.
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II/15. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának,
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
A gyermeket, a tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében
foglaltak szerint jutalmazni kell.
Az oktatásért felelős miniszter díjat, kitüntetést alapíthat az országos vagy nemzetközi jelentőségű
eseményeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, elismerése céljából. A miniszter
által alapított díj, kitüntetés kedvezményezettjeinek körére a köznevelési intézmény vezetője tehet
javaslatot.
A magatartás értékelésének szempontjai:
— az iskola követelményeinek való megfelelés
— a házirend, az iskolai követelmények ismerete, azok betartása és betartatása
— szükség esetén aktív kiállás a fegyelmezetlenek, rendbontók ellen, az iskolai viselkedés
szabályainak megtartásáért
— a közösséghez és annak tagjaihoz való viszony
— beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének segítése
— aktív szerepvállalás a közösség előtt álló feladatok megoldásában
— segítőkészség a problémák feltárásában és megoldásában
— az általános viselkedési normák betartása, udvarias, figyelmes viselkedés, kulturált hangnem
minden körülmények között.
A szorgalom értékelésének szempontjai, követelmények:
— a tudás megszerzésének igénye
— az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény
— jó idő- és munkaszervezés
— kötelességtudó, megbízható önálló munkavégzés
— aktív tanórai tevékenység, tanulmányi versenyeken, szakkörökön, pályázatokon való
részvétel.
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