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Tárgy: felső tagozatos választható emelt szintű tanulmányi program
Tisztelt Szülők, Kedves Tanítványaink!
Szeretném tájékoztatni Önöket 4. osztályos gyermekeik számára készített ötödik
évfolyamos nevelési-oktatási programunkról.
A 2021-22. tanévben folytatódik a felső tagozatos emelt szintű program
évfolyamonként történő bevezetése.
Így a jelenlegi 4. osztályos tanulók számára az 5. évfolyamon biztosítjuk az emelt
szintű nevelési-oktatási programunkban való részvételt.
Ez az emelt szintű oktatási program az alsó tagozaton megkezdett iskolai program
folytatása, megújítása lesz.
Azt szeretnénk, hogy gyermekeik számára továbbra is a Szent-Györgyi Albert Általános
Iskolát válasszák, tanítványaink iskolánkban folytassák tanulmányaikat a 8. év végéig.
Célunk, hogy emelt szintű oktatással készítsük fel tanítványainkat az eredményes felvételire
és pályaválasztásra.
Azt tervezzük, hogy:
- emelt szintű angol csoportot indítunk heti 5 órás angol oktatással,
- emelt szintű matematika csoportot indítunk heti 5 óra matematikával
- emelt szintű informatika-digitális kultúra csoportot indítunk heti 4 óra informatika órával.
Gyermekeik számára az emelt szintű oktatási programból egy program lesz választható.
Az emelt program 8. osztály végéig tart és alapfokú angol nyelvvizsgával és
ECDL informatikai vizsgával záródik.
Az egyes csoportok évfolyam szinten fognak szerveződni jelentkezés illetve felmérés alapján.
Minden osztály számára a 7. és 8. évben megemeljük a magyar és a matematika órák számát
is a sikeres felvételi érdekében.
Arra törekedtünk, hogy a lehető legjobb óraterveket állítsuk össze, melyeket
szeptembertől felmenő rendszerben szervezünk meg. A 2021-22. tanévben a jelenlegi 4.
évfolyamos tanítványaink számára indul a program.
Osztályfőnökök várhatóan Leskó Evelin kémia-etika szakos tanár és Káposzta Krisztina
matematika-informatika szakos tanár lesz.
A felső tagozatos tanárok sok szeretettel várják a negyedikes gyermekeket!
Minden kérdéssel forduljanak hozzám!
Bp. 2021. március 1.
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Óraterv példa
Két osztály keretei között tervezzük az emelt szintű oktatás megvalósítását. A két
osztályt három csoportra szeretnénk bontani:
A: emelt angol csoport
B: emelt matematika csoport
C: emelt informatika csoport
Alap órák (Nemzeti Alap Tanterv alap óraszám)
5-6. évfolyam
angol óra
matematika óra
3
4

informatika óra
1

Emelt (NAT emelt program) iskolai választható program
5-6. évfolyam
angol óra
matematika óra
informatika óra
angol csoport
4
1
5
matematika
3
5
1
csoport
informatika
3
4
4
csoport
Alap órák (Nemzeti Alap Tanterv alap óraszám)
7-8. évfolyam
angol óra
matematika óra
3
3

informatika óra
1

Emelt (NAT emelt program) iskolai választható program
7-8. évfolyam
angol óra
matematika óra
informatika óra
angol csoport
5
3,5
1
matematika
3
5
1
csoport
informatika
3
3,5
4
csoport

magyar óra
4
magyar óra
4
4
4

magyar óra
3
magyar óra
3,5
3,5
3,5

Minden más tantárgyat a gyerekek a törvényi alapóraszámban fognak tanulni.
Az osztályok, csoportok óraszáma az emelt programban eléri, meghaladja a törvényi
maximumot. Több órája a gyermekeknek nem lehet. Egy tanuló egy programra
iratkozhat be.
További, fakultatív foglalkozások (szakkörök, felzárkóztató és fejlesztő
foglalkozások) megszervezése szeptemberben kerül sor.

