Iskolánkban lehetőség van:
 első osztálytól két idegen nyelv tanulására (angol és német)
 első osztálytól számítástechnika tagozatos osztály indul emelt óraszámmal,
 a továbbtanulás alapos előkészítése érdekében a 6. évfolyamtól tudás és érdeklődés
szerinti
heti 5 órás nyelvtagozat,
heti 3 órás számítástechnika tagozat,
általános tagozat heti 2 technika óraszámmal már az osztálykerettől eltérően, nívó
csoportokban szerveződik (a többi tantárgyat osztálykeretben tanulják)
Első osztálytól kezdve kiemelt feladatunk a tehetséggondozás.
Informatika csoportbontás alsó tagozaton
Iskolánkban 1. évfolyamtól kezdve csoportbontásban tanítjuk az informatika tantárgyat.
Az 1 és 2. évfolyamon a csoportba sorolást az osztálytanító és az informatikát tanító tanár
közösen határozzák meg a tanulók matematika, magyar nyelv és informatika tantárgyakból
elért teljesítménye alapján.
A 3. és 4. évfolyamon az informatikaoktatás nívó csoportokban valósul meg. A csoportba
sorolás a 2. év végén elvégzett informatikamérés, a magatartás és szorgalom osztályzat,
valamint az osztálytanító és az informatika tanár véleménye, valamint a tanuló első 2 évben
szerzett informatika osztályzatai határozzák meg. A szintfelmérő gyakorlati feladatokat
tartalmaz.
Alsó tagozaton a csoportok közötti átjárásra félévkor és év végén van lehetőség.
Informatika és idegen nyelv csoportok kialakítása felső tagozaton:
Iskolánkban a felső tagozaton az angol nyelv és informatika oktatása 5. osztálytól
csoportbontásban történik, általános illetve haladó csoportokban.
A csoportba sorolás szempontjai 5. évfolyamon:
 A negyedik osztályosok a tanév végén (május 2. hetében) szintfelmérőt
írnak, angol nyelvből és informatikából. A mérés eredménye és a tanári
vélemények figyelembevételével történik csoportba sorolás. Angol
nyelvből a szintfelmérő írásbeli és szóbeli részből áll. Informatikából a
szintfelmérő írásbeli és gyakorlati feladatokból áll.
 A névsor véglegesítése az angol és informatika tanárok egyeztetése után
történik, figyelembe véve az iskola helyi adottságait (számítástechnika
terem férőhelye) és az órarendi sajátosságokat.
 Kérdéses esetekben figyelembe vesszük a megelőző évek angol és
informatika tantárgyi érdemjegyeit is.
 Figyelembe vesszük még a tanulók magatartás és szorgalom értékelését.
Felső tagozaton, a 6. évfolyamtól működő tagozatok kivételével, félévkor és év végén
lehetőséget adunk csoportváltásra, ennek kritériumai:
- a tanuló érdemjegyei pozitív vagy negatív irányban lényegesen eltérnek a csoport
átlagától

- a szaktanár a tanuló tantárgy iránti motiváltságát és terhelhetőségét figyelembe véve
javasolhatja a csoportváltást
A tagozatos csoportba sorolás szabályai.
A 6. évfolyamtól működő évfolyamszintű nyelvi, informatika és általános tagozat
csoportbontása maximum 17 fő csoportonként. A számítógépek száma, a technika terem
munkaasztalainak száma befolyásolja a csoportok létszámát.
 Az ötödik osztályosok a tanév végén (május 2. hetében) szintfelmérőt írnak
angol nyelvből és informatikából. A mérés eredménye, a szülők írásos
kérvénye és a tanári vélemények figyelembevételével történik a tagozatos
csoportba sorolás. Angol nyelvből a szintfelmérő írásbeli és szóbeli részből
áll. Informatikából a szintfelmérő írásbeli és gyakorlati feladatokból áll.
 A névsor véglegesítése az angol és informatika tanárok egyeztetése után
történik, figyelembe véve az iskola helyi adottságait (számítástechnika
terem, technika terem férőhelye) és az órarendi sajátosságokat.
 Kérdéses esetekben figyelembe vesszük a megelőző évek angol és
informatika tantárgyi érdemjegyeit is.
 Figyelembe vesszük még a tanulók magatartás és szorgalom értékelését.
A szülőket és a tanulókat júniusban értesítjük a csoportok beosztásáról.
A magas, tagozati óraszámok az 1. félév után az átjárhatóságot már nem teszik lehetővé. A
különböző tagozatokon tanuló diákok 8. évfolyam végéig az adott tagozaton tanulnak. Ez alól
csak rendkívüli esetben, egyéni eljárás keretében tudunk kivételt tenni.
Új tanulók érkezésekor a csoportba sorolás szabálya:
Új tanuló érkezése esetén a hozott tantárgyi jegy megtekintése és két szaktanár jelenlétében
történő írásbeli és szóbeli tudásszint felmérés alapján soroljuk a tanulót az általános, illetve
haladó csoportba, melyről a szülőket is tájékoztatjuk.

