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5. A tanórai foglalkozások iskolai megszervezésére vonatkozó rendelkezések 

7. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. § (1) bekezdés szerinti tanórai 

foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon, 

így különösen projekt oktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, 

művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben 

biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, 

a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása. 

(2) Ha az iskolai nevelés-oktatást összevont osztályban szervezik meg, a tanórai 

foglalkozásokat az osztatlan nevelés-oktatás sajátosságainak figyelembevételével, a közös és 

az osztott órák arányát meghatározva kell beépíteni a helyi tantervbe. 

(3) Ha az iskola emelt szintű oktatást szervez, az emelt szintű oktatásban 

érintett évfolyamokon és tanulócsoportokban 

a) idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, továbbá nemzetiségi nyelv és 

irodalom esetén legalább heti öt, 

b) minden egyéb tantárgy esetében legalább heti négy 

tanórai foglalkozást kell biztosítani. 

6. A tanulók heti és napi terhelésének korlátozására vonatkozó rendelkezések 

8. § (1) A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma – ha e rendelet másképp nem 

rendelkezik – egy tanítási napon nem lehet több 

a)14 hat tanítási óránál az első–negyedik évfolyamon, 

b)15 

c)16 hét tanítási óránál az ötödik–nyolcadik és a nyelvi előkészítő évfolyamon, 

d)17 nyolc tanítási óránál a kilencedik–tizenharmadik évfolyamon. 

(2)18 

(3)19 A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege – a (4)–(7) bekezdésben 

foglalt eltérésekkel – egy tanítási héten legfeljebb 

a) az első–harmadik évfolyamon huszonnégy, 

b) a negyedik évfolyamon huszonöt, 

c) az ötödik és a hatodik évfolyamon huszonnyolc, 

d) a hetedik és a nyolcadik évfolyamon harminc, 

e) a kilencedik–tizenharmadik évfolyamon harmincnégy 

óra lehet. 

(4)20 A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban, vagy ha az iskola a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény 7. § (6) bekezdése szerint sportiskola feladatait látja el, továbbá ha az iskola emelt 

szintű oktatást szervez, a tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege a (3) 

bekezdésben egy tanítási hétre meghatározott időkerethez képest legfeljebb 

kettő tanítási órával emelkedhet. 

1-3.évf. – max. 26 óra 

4.évf. -max.27.óra 
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I.2.1. A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön 

szabályok 

Az idegennyelv-oktatás 

Az első idegen nyelv oktatása legkésőbb az általános iskola 4. évfolyamán kezdődik. 

Amennyiben az 1–3. évfolyam idegennyelv-oktatásában képzett pedagógus alkalmazása 

megoldható, és az iskola pedagógiai programja erre lehetőséget ad, az első idegen nyelv 

oktatása ezen évfolyamokon is megkezdhető. Az első idegen nyelv megválasztásakor 

biztosítani kell, hogy azt a felsőbb évfolyamokon is folyamatosan tanulhassák. A második 

idegen nyelv oktatása a 8. évfolyam után kezdődhet. A tanuló a középiskolai tanulmányai 

végére képes elérni a KER szerinti B2 szintet, de legalább a középszintű nyelvi érettségit (B1 

szint) teljesíti. A gimnáziumban a második idegen nyelvre meghatározott órakeret egy részét a 

vonatkozó szabályozásnak megfelelően fel lehet használni az első idegen nyelv oktatására, az 

intézmény pedagógiai programjában rögzített keretek között. A középiskolákban második 

idegen nyelvként szabad választás szerint oktathatók a különböző nyelvek. 

Az emelt szintű képzési forma 

Az emelt szintű (hagyományosan ún. „tagozatos”) szervezési forma a tehetséggondozás 

sajátos módja, amelynek során az általános iskolában, illetve a középfokú oktatásban egy vagy 

több meghatározott tantárgy fejlesztési követelményeinek és ismereteinek elsajátítása a 

kerettantervek által meghatározott, magasabb szintű követelményekkel, emelt óraszámban 

valósul meg. Ebben a szervezési formában kiemelt hangsúlyt kell helyezni a 

természettudományok, az idegen nyelvek, illetve a művészeti területek fejlesztésére. Az emelt 

szintű oktatás esetében 5. évfolyamtól a Nat-ban meghatározott órakeret 

legfeljebb heti két órával megnövelhető. 
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