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AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSI RENDJE 

 
Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások 

befejezéséig, de legkésőbb 20.00 óráig van nyitva.  

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva 

munkanapokon 8.00 – 15.30-ig.  

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények 

hiányában zárva kell tartani.  

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre –eseti kérelem alapján- az 

igazgató ad engedélyt.  
  

TANULÓK  LE- ÉS KIMARADÁSÁVAL, ÉVFOLYAMISMÉTLÉSSEL 

KAPCSOLATOS ADATOK 

A 2015/16-os tanévben nem volt le vagy kimaradó tanulónk. 

TANÓRÁN KÍVÜLI EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI 

A jelentkezés egy évre szól. Jelentkezni a foglalkozást tartó pedagógusnál kell.   



Tanórán kívüli foglalkozások iskolai szervezésben: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

sportkör 1-2. 

osztály 

 gitár kézműves 

foglalkozás 

 

16.00-17.00  14.00-15.00 alsó: 16-17 óráig  

  énekkar felső: 14.30-15.30  

  15.00-16.00 néptánc:  

  Sportkör  3-4.o. 15.00-16.00  

  15.30-16.30   

 

A HÉTVÉGI HÁZI FELADATOK SZABÁLYAI 

Iskolánk a házi feladatot elengedhetetlen pedagógiai eszköznek tartja a 

kitűzött oktatási cél elérésében. Segíti a tanulót az órán hallott ismeretek 

rendszerezésében, elmélyítésében, kreatív alkalmazásában. Nagymértékben 

hozzájárul a helyes önismeret kialakulásához. 

A házi feladatok meghatározásának elvei: 

 igazodjon a tanulók életkorához és egyéni adottságaihoz, képességeihez 

és érdeklődéséhez – tehát legyen differenciált 

 illeszkedjen a tanítási-tanulási folyamatba 

 vegye figyelembe az átlagos képességű, átlagos felkészültségű tanuló napi 

iskolai terhelhetőségét 

 segítse elő a tanult ismeretek megszilárdítását, a készségek begyakorlását, 

a képességek fejlődését 

 feleljen meg a tantárgyi sajátosságoknak 

 biztosítsa a tanulók egyenletes terhelését 

 

A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei:  
 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a 

tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása 

 Az első-második évfolyamon a tanulók a házi feladatot az iskolában az 

önálló órák keretében készítik el. Csak indokolt esetben adható otthoni 

feladat (felzárkóztatás stb.) 

 A harmadik-negyedik évfolyamon a tanulók a házi feladatokat a napközis 

foglalkozásokon, a nem napközis tanulóink otthon készítik el 



 Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a házi feladatokat a tanulók a tanuló-

szobán, a nem tanulószobás tanulóink otthon készítik el 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) 

egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, 

számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének 

együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje 

nem lehet több 1-1,5 óránál. 

 A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában 

végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról.  

 A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!  

 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor 

különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint!  

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó 

feladatok elvégzését - a befektetett munka arányában - jutalmazni kell.  

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, 

amennyi egyik óráról a másikra szokásos.  

 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor 

(könyvtári vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, 

technikai eszköz készítése ) az elkészítés határidejét különös gonddal, a 

tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.  

 

AZ ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI 

Iskolánkban az írásbeli beszámoltatás különböző formái 

 témazáró dolgozatok 

 félévi és év végi dolgozatok 

 röpdolgozatok 

 feladatlapok, mérőlapok 

 fogalmazások 

 beszámolók 

 rajzok, térképek, grafikonok készítése 

Valljuk, hogy minden tantárgy, de főleg a humán tantárgyak esetében 

nagyon fontos, hogy megfelelő arányban történjen a tanulók szóbeli és írásbeli 

beszámoltatása. 



Az írásbeli beszámoltatáson belül odafigyelünk a teszt és feladatlapok 

használatának gyakoriságára. Mindezek nagyon szükségesek, mivel 

gyermekeink a mai világ jellemzői miatt (TV, számítógép, mobiltelefon 

használata) mind kevesebbet beszélnek, és mind rövidebben fejezik ki magukat 

írásban. 

Célunk úgy a beszédkészség, mint a fogalmazó készség fejlesztése. 

 

 

Az írásbeli beszámoltatás esetében nagyon fontosnak tartjuk: 

 a tanuló előzetes tájékoztatását a beszámoltatás időpontjáról és 

tárgyköréről 

 az írásbeli beszámoltatás menetének meghatározását 

 a javítással kapcsolatos következmények meghatározását 

 

A pedagógus a beszámoltatás előtt köteles elmondani: 

 hová kell feltüntetni a tanuló nevét, osztályát, a számonkérés 

időpontját 

 a tanulók csak az említett lapokon dolgozhatnak, vagy másokon is 

 milyen íróeszközzel dolgozhatnak 

 a rajzokat, ábrákat milyen íróeszközzel lehet elkészíteni 

 milyen eszközöket használhatnak a dolgozat írásakor 

 a beszámoltatás időtartamát 

 

A pedagógus feladata a beszámoltatás után: 

 legkésőbb a beszámoltatás utáni 2. órára kijavítja 

 a hibákat, tévedéseket a tanár piros tollal javítja 

 a dolgozatra a tanár rávezeti a javítás időpontját, valamint a 

feladatonkénti vagy feladat elemenkénti és az összesített pontszámokat 

 a kijavított dolgozatokat a pedagógus aláírásával látja el 

 Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a 

dolgozatírás előtt bejelenti, a dolgozatot egy héten belül kijavítja, egy 

napon egynél több témazáró dolgozatot nem íratunk. 



 A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, 

amíg az előző dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak. 

 A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon 

belül egy-egy osztállyal csak egy témazáró, illetve félévi vagy év végi 

felmérő dolgozatot lehet íratni 

 Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán 

bejelenti, a dolgozatot egy héten belül kijavítja; 

 

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése 

érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek 

értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő 

átszámolását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyakat tanító 

nevelők: 

Teljesítmény    Érdemjegy 

     0-39%              elégtelen (1) 

    40-59%     elégséges (2) 

    60-79%     közepes (3) 

    80-89%     jó (4) 

          90-100%     jeles (5) 

 

 AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA RENDJE 

 

Az Intézményben az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek 

lezárását megelőző két hétben kell megszervezni. 

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a 

tanulónak, ha a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és 

igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát 

nem tudta a szaktanár megállapítani.  

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy 

adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % - a.  



Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását 

megelőző két hétben, ha  

 felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása 

alól  

 engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen 

eleget.  

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra 

legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 

percnél nem lehet több.  

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha 

az Intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket 

kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely 

vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a 

szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet 

ismételnie kell.  

Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei  

A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok 

 elnök 

 kérdező tanár 

 ellenőrző tanár 

Az elnök 

 felel a szabályok betartásáért,  

 ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

o ha kell szavazást rendel el 

Kérdező tanár(ok) 

 csak megfelelő tanári végzettséggel lehet 

 lehetőség szerint az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

Ellenőrző tanár 

 lehetőség szerint szakos tanár 

 felel a vizsga szabályszerűségéért 



Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

 Írásbeli vizsgák általános szabályai 
 

 a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet  

 a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a 

tantárgy megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot 

 a feladatlap megoldásának ideje 45 perc 

 a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása 

alapján a tanuló hozza magával 

Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt 

kell biztosítani, kivétel, pótló vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható.  

Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e 

tényt jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az 

igazgatónak. 

Az írásbeli vizsga javítása: 

 a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli 

dolgozatot 

 ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem 

engedett segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az 

igazgatót. 

 A szóbeli vizsga általános szabályai 

 egy napon három szóbeli vizsga tehető le 

 a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie 

 a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet 

kell biztosítani. 

 a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz 

kapcsolódó segédeszközökkel készül az önálló feleletre 

 a felkészülési idő legalább 20 perc 

 a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit 

használhatja 

 a felelet maximum 10 percet tarthat 



 ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, 

egy alkalommal póttételt húz 

 két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet  

Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, 

jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről. 

Szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki 

a törvények alapján dönt. 

A vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelés rendje 

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott 

tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában található 

követelményrendszerével. 

Vizsgatárgyak: 

Magyar nyelv és irodalom  írásbeli + szóbeli vizsga 

Történelem    írásbeli + szóbeli vizsga 

Idegen nyelv (angol/német)  írásbeli + szóbeli vizsga 

Környezetismeret    írásbeli + szóbeli vizsga 

Természetismeret   írásbeli + szóbeli vizsga 

Hittan     írásbeli + szóbeli vizsga 

Matematika    írásbeli + szóbeli vizsga 

Fizika     írásbeli + szóbeli vizsga 

Földrajz     írásbeli + szóbeli vizsga 

Biológia     írásbeli + szóbeli vizsga 

Kémia     írásbeli + szóbeli vizsga 

Az írásbeli vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályozás szerint történik: 

Teljesítmény    Érdemjegy 

     0-39%              elégtelen (1) 



    40-59%     elégséges (2) 

    60-79%     közepes (3) 

    80-89%     jó (4) 

          90-100%     jeles (5) 

A szóbeli vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a 

kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg. 

Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső eredmény a 

vizsgarészekre adott osztályzatok átlagából kell számítani. 

Az osztályozó vizsga eredményének kihirdetése 

Az osztályozó vizsgák eredményének kihirdetése a megfelelő záradékkal 

ellátott bizonyítvány kiadásával azonos időben történik. 

A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása 

 

A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az igazgató bízza meg 

feladatuk ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel értesíti 

(szóban) az érintetteket. 

A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt. 

A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az 

iskola irattárában 5 évig meg kell őrizni! 

A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, 

valamint a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. A szülő kérésre a fenti 

dokumentumba betekinthet. 

Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével 

értékeli és aláírásával látja el. 

A dolgozatok egy év múlva selejtezhetők. 

 

Záró rendelkezés: 



A vizsgákkal kapcsolatban a szülő panasszal vagy fellebbezéssel élhet, az 

érdemjegyek kihirdetése után egy héten belül, de a szaktanár által megítélt 

érdemjegyeket nincs joga felülbírálni. 

Ha a vizsgázó igazoltan volt távol a vizsga időpontjában, pótló vizsgát tehet. 

Igazolatlan távolmaradás esetén kötelezően újból vizsgázik a tanuló. A 

vizsgaidőpont kijelölését az iskola igazgatója végzi. 

A SZINTVIZSGÁK IDŐPONTJA 

 A 8. osztály tanulói minden év januárjában vizsgáznak magyar nyelv és 

irodalomból és matematikából, májusban pedig hittanból és idegen nyelvből. 

 A 4. és 6. osztály tanulói minden év májusában vizsgáznak magyar nyelv 

és irodalomból. 

Az 5. és 7. osztályos tanulók minden év májusában vizsgáznak hittanból 

és idegen nyelvből. 

A 3. osztályos tanulók az elsőáldozás vasárnapját megelőző pénteken 

vizsgáznak hittanból. 

A részletes vizsgabeosztás a tanulók és szüleik a vizsgák előtt három 

héttel megkapják. 

 


