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Az angol nyelvi munkaközösség csoportváltásra vonatkozó 

szabályzata 

Hatályos a 2021-22. tanévtől 

Iskolánkban az idegennyelv-oktatás a következő csoportformákban történik felső tagozatban: 

 normál óraszámú nyelvi csoport (heti 3 órában) 

 emelt óraszámú nyelvi csoport (felmenő rendszerben heti 4 órában, kimenő 

rendszerben heti 5 órában) 

 English Extra csoport (heti 3 + 2 = 5 órában) 

Az idegen nyelvi munkaközösség a csoportok közötti átjárást a következő szabályok mentén 

határozta meg a vezetőség jóváhagyásával. A szabályzat az alsó tagozatra is vonatkozik. 

CSOPORTVÁLTÁS NORMÁL ÓRASZÁMÚ CSOPORTBÓL EMELT ÓRASZÁMÚ 

CSOPORTBA 

Csoportváltás ideje: szeptember vagy január (félév zárása után) 

Feltételek: 

 Az emelt csoport létszáma nem lehet 20 főnél nagyobb 

 példamutató/jó magatartás, lelkes hozzáállás, terhelhetőség 

 ötös tanulmányi átlag angol nyelvből (év végi jegy/ féléves jegy) 

A csoportváltás szándékát írásban jelezni kell a szülőnek gyermeke szaktanárának és a 
vezetőségnek.  

A kérelem beadása után, az emelt óraszámú csoport szaktanára konzultál az érintett diákkal, és 

kitűzi a szintfelmérő időpontját. Érdemes előre érdeklődni, hogy az emelt óraszámú csoport milyen 

könyvből tanul, és hol tart az adott könyvben, a sikeres felzárkózás érdekében. 

A szintfelmérő írásbeli és szóbeli részből áll. A kitűzött időpontban az emelt óraszámú csoport 

szaktanára megíratja a kérelmező diákkal a szintfelmérőt, és felméri kommunikációs képességét. 

Ha a vizsgáztatás eredménye a pedagógiai programban található szabályrendszer alapján ötös 

átlaggal zárul, akkor a kérelmező diák az emelt óraszámú csoportba kerül. 

CSOPORTVÁLTÁS EMELT ÓRASZÁMÚ CSOPORTBÓL NORMÁL ÓRASZÁMÚ 

CSOPORTBA 

Csoportváltás ideje: szeptember vagy január (félév zárása után) 

Indokok: 

 hármas tanulmányi átlag angol nyelvből félévkor / év végén  

 zavaró, rossz magatartás, 3db magatartási beírás és egy szaktanári intő angol órán 

Ha a konzultációk és a felkínált javítási lehetőségek ellenére nem javít a diák a hozzáállásán, akkor 

a következő félévet a normál óraszámú csoportban fogja folytatni.  

Ha az emelt óraszámú csoportban a diák nagyon sokat hiányzik, nem pótolja az átvett tananyagot, 

nem konzultál a szaktanárával, akkor ebben az esetben is javasolhatja a szaktanár a csoportváltást. 

Ha a diák túl soknak érzi az emelt követelményeket, a szülő kérvényezheti a szaktanárnál és a 

vezetőségnél a csoportváltást. 
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CSOPORTVÁLTÁS EMELT ÓRASZÁMÚ CSOPORTBÓL ENGLISH EXTRA 

CSOPORTBA 

Csoportváltás ideje: folyamatosan van lehetőség csatlakozni az English Extra 

programhoz. 

A csoportváltás szándékát a gondviselő szülőnek írásban jeleznie kell gyermeke szaktanárának, az 
English Extra program szakmai vezetőjének és az intézmény vezetőségnek. 

Feltételek: 

 példamutató/jó magatartás, lelkes hozzáállás, terhelhetőség 

 Az English Extra csoport létszáma nem lehet 12 főnél nagyobb 

 két hét „próbaidő” után dönti el az English Extra-ban tanító szaktanár, hogy csatlakozhat-e 

a diák 

A fenti feltétlek teljesülése után a gondviselő szülő és az English Extra program szakmai vezetője 
tanítási évre szóló tanulmányi és finanszírozási szerződést köt.  

CSOPORTVÁLTÁS ENGLISH EXTRA CSOPORTBÓL EMELT ÓRASZÁMÚ 
CSOPORTBA 

(ha a szülő kérvényezi a váltást) 

Csoportváltás ideje: szeptember vagy január (félév zárása után) 

Feltételek: 

 Az emelt óraszámú csoport létszáma nem lehet 20 főnél nagyobb 

 példamutató/jó magatartás, lelkes hozzáállás, terhelhetőség 

 ötös tanulmányi átlag angol nyelvből (év végi jegy/ féléves jegy) 

 

A csoportváltás szándékát írásban jelezni kell a gondviselő szülőnek gyermeke Extra English 

szaktanárának, az Extra English program szakmai vezetőjének és az intézmény vezetőségének.  

A kérelem beadása után, az emelt óraszámú csoport szaktanára konzultál az érintett diákkal és 

kitűzi a szintfelmérő dolgozat időpontját. A kitűzött időpontban az emelt óraszámú csoport 

szaktanára megíratja a kérelmező diákkal a szintfelmérőt. A szintfelmérő írásbeli és szóbeli részből 

áll. Ha a vizsgáztatás eredménye a pedagógiai programban található szabályrendszer alapján ötös 
átlaggal zárul, akkor a kérelmező diák az emelt óraszámú csoportba kerül. 

Ha nem felel meg a feltételeknek a kérelmező English Extra csoportos diák, akkor automatikusan a 
heti 3 órás normál óraszámú csoportban folytatja tanulmányait. 

EMELT ÓRASZÁMÚ CSOPORTBA TÖRTÉNŐ BEOSZTÁS ELVEI AZ ÖTÖDIK 
ÉVFOLYAMON 

Iskolánkban az emelt óraszámú nyelvoktatás az ötödik évfolyamtól indul, heti 4 tanórai 

foglalkozással. 

Emelt óraszámú csoportba történő beosztás elvei az ötödik évfolyamon: 

Feltételek: 

 példamutató/jó magatartás, lelkes hozzáállás, terhelhetőség 

 ötös tanulmányi átlag angol nyelvből negyedik évfolyam végén 

 legalább 91%-ra megírt szintfelmérő negyedik évfolyam végén (a szintfelmérő az egész 

negyedikes tananyagot tartalmazza) 
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 Az emelt óraszámú csoport létszáma maximum 20 fő lehet. 

A más iskolából érkező diákok szintfelmérőt írhatnak szeptemberben vagy januárban, ha 

megfelelnek az első két feltételnek. A szintfelmérővel kapcsolatban az emelt óraszámú csoport 

szaktanárával kell konzultálniuk, továbbá a szülőknek kérelmet kell írniuk a vezetőségnek a 

szándékukról. 

Ha valamely ok miatt nem valósul meg a szintfelmérés a tanítási év végén a negyedik évfolyamon,  

(pl. online oktatás), akkor a következő elvek érvényesek a diákok emelet óraszámú csoportba 
történő beosztásánál: 

 példamutató/jó magatartás, lelkes hozzáállás, terhelhetőség 

 dicséretes ötös tanulmányi átlag angol nyelvből negyedik évfolyam végén (a diáknak csak 

ötös érdemjegye van egész tanévben angol nyelvből) 

 ötös tanulmányi átlag angol nyelvből negyedik évfolyam végén (a diáknak max. 2db négyese 

van az egész tanévben angol nyelvből) 

 

Jóváhagyom: 

Kovács Pál, intézményvezető 

 


