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Tanulj szorgalmasan, mert az életben tudás nélkül nem boldogulsz! 

Képezd és műveld magad akkor is, ha az iskolát elhagyod! 

Kövesd a jó példát és te is légy példaadó! 

Viselkedésedben, tisztaságban, önfegyelmezésben mindig az elsők között 

légy! 

Becsüld mások munkáját! 

Minden cselekedeteddel szolgáld hazádat, családodat! 

A lobogó az egész magyarság jelképe, nemzetedet tiszteld benne! 

Ne tűrd, hogy megalázzák, mellőzzék, vagy semmibe vegyék! 

Himnusz alatt mozdulatlanul állj, hisz akkor egy nemzet imádkozik! 

Adj példát másoknak is! Szeresd a községet, amelyben élsz! Rosszat ne mondj 

róla! 

Közös erő és akarat eredményei örökéletű alkotások. 

Szüleid nem magukért, érted élnek. 

Szerezz nekik örömet! Ne légy hálátlan! 

Szeretettel gondolj tanítóidra! Ők a legnehezebb, s egyben a legnemesebb 

munkát végzik. Neked is sok kincset adnak. 

A természeti értékeket, a közösség vagyonát védd és kíméld! 
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1. Bevezető rendelkezések 

A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek Trivenetoi Tartományfőnöksége által 

hozott FMA-18/I./2018. (2018. január 18) számú határozatával döntött a fenntartói átvételről, 

mely szerint az intézményünk, a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola2018 szeptember elsejével állami fenntartásból egyházi fenntartásúvá vált. 

Az alapító okiratba foglaltak szerint az intézmény típusa összetett iskola, többcélú intézmény. 

A Házirendben foglaltak ennek megfelelően az intézmény valamennyi feladat ellátási helyére 

kiterjednek: 

- székhely: 2463 Tordas, Köztársaság u. 1. ;  

- Tagintézmény: 2464 Gyúró, Thököly u. 25.; 

- Telephely: 2463 Tordas, Szabadság u. 126-128.  

 

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint 

az iskola munkarendjét. A házirend az iskolai közösség munkájának, magatartásának, 

együttélésének az alapszabályait tartalmazza. 

Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A 

Házirend betartása az érintettek számára kötelező, megsértésük fegyelmi vétség lehet, ami 

fegyelmi eljárást vonhat maga után. 

Az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat közös kezdeményezésére 

biztosítani kell, hogy közösen működtessék a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző 

egyeztető eljárást.  Fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás az SZMSZ-ben található. 

A Házirend elkészítéséért az intézmény vezetője felelős. A házirendet a nevelőtestület fogadja 

el. A házirend elfogadása előtt a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni. 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az SZMK és a diákönkormányzat egyetértési 

jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

A házirend hatálya – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák – 

kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más 

alkalmazottra egyaránt. 
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A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de a pedagógusokra és 

más alkalmazottakra is tartalmaz (például a helyiséghasználat rendjének meghatározásakor, 

vagy a jogorvoslati és kapcsolattartási szabályokban) szabályokat, a tanulókra vonatkozó 

házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell. 

A diák iskolán kívüli magatartását a Házirend nem szabályozza, ezért jogilag is a szülő 

felelős. A Házirend elvárásait azonban az intézményi közösség az iskolán kívül is 

mértékadónak tartja. 

Az osztályfőnökök minden tanév elején kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend 

szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és 

kötelességeikkel foglalkoznak.  

1. 1. A házirend tartalmi elemeit meghatározó jogszabályok  

 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti Köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

• 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

• 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

•  110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról 

• 18/1998. (VI.3.) NM (járványügyi) rendelet 

 

1.2. Hatályba lépésének ideje az elfogadás 

 

• A Házirend 2018. szeptember 1-én lép hatályba. Kihirdetésre kerül osztályfőnöki 

órákon, szülői értekezleteken. 

• A Házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak 

elolvasásra át kell adni.  

• A Házirend az iskola honlapján, az iskolai könyvtárban, az intézményvezetői szobában 

és az iskolatitkárnál minden diák, szülő, pedagógus számára elérhető, olvasható. 

 



 6 

1.3. Felülvizsgálata 

 

• A házirend felülvizsgálatát évente el kell végezni, módosítását kezdeményezheti az 

intézményvezető, a nevelőtestület, az SZMK. 

• A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az 

iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát. A véleményezés 

szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának számít az iskola tanulólétszámának a 

fele. 

 

2. Jogok és kötelességek 

2.1 A tanulók jogai 

 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

• személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak 

számára, 

• napközi otthonos ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, 

• családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben – kedvezményekben 

részesüljön. 

• az SNI tanulók integrált körülmények között, a többi tanulótársukkal közösen 

vehetnek részt az oktatásban. 

 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján: 

• érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 

• részt vegyen tanulmányi versenyeken, pályázatokon, 

• egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, az 

iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét, 

• szervezze a közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, 

ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti, 

• választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, 

• képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

• kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, 

• kérheti átvételét más iskolába. 
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2.2 Tanulói jogok gyakorlása 

 

• Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője a 

törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet 

jogorvoslatot. 

• Az iskolai Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként történik, a 

diákönkormányzat delegált tagjai a Diákközgyűlésen választják meg elnöküket. 

• Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a Diákönkormányzaton 

(DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. 

• A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 

50%-át érintő kérdésekben ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét. 

• Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját, osztályt 

érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, 

intézkedésekben. 

• Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a 

diákönkormányzat véleményét. 

• A DÖK a saját szabályzata alapján működik (SZMSZ). A szabályzat 

elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület véleményt nyilvánít. 

• A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint 

alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

• Diákkör létrehozását minimum 15 fő tanuló kezdeményezheti, amennyiben a 

létrehozásának feltétele, a működéshez szükséges személyi feltétel és finanszírozás 

biztosítva van. 

• Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók, 

diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti,  

• Vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban 

részesüljön. 

• A tanuló szülője vagy gondviselője által a Nevelési Tanácsadóval és a 

Gyermekjóléti Szolgálattal az iskolán keresztül az osztályfőnök javaslatára vagy 

saját belátása szerint léphet kapcsolatba. 

• A gyermekvédelmi felelőst a tanulók bármelyik szünetben megkereshetik 

problémáikkal, a szülők időpont egyeztetés alapján és fogadóóráján,  
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• Az iskolába beiratkozott tanulók a meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév 

megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják. 

 

2.3.  A tanulók kötelességei  

 

Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek 

elfogadásával végezzék munkájukat, erősítsék az iskola szellemiségét. Tanulmányi 

kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben, tartsák 

be az iskola rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat, tevékenységükkel erősítsék 

osztályuk és az iskola közösségi életét, gazdagítsák az iskola hagyományait.  

Magatartásuk, megjelenésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az iskola írott és íratlan 

szabályaihoz. 

Az iskola minden tanulójának kötelessége: 

• az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit ismerje, és betartsa 

a kötelező és a választott tanórákon, foglalkozásokon, az óra közi szünetekben,  

• a házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett 

iskolán kívüli foglalkozások (rendezvények, illetve az osztálykirándulások és iskolai 

szervezésű táborozások) lebonyolításakor is érvényesek, 

• tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, pedagógusainak, alkalmazottainak, 

valamint tanulótársainak emberi méltóságát, és jogaikat ne sértse,  

• részt vegyen a tanórákon, a kötelezően választott foglalkozásokon,  

• rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen – képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségének, 

• az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, 

védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, 

• biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem, 

• a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) magával hozza, 

• érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében, 

• segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és 

továbbfejlesztését, 
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• tisztelje társait és az iskola dolgozóit, 

• védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás az alkoholfogyasztás, 

kábítószer fogyasztás, testi bántalmazás stb., 

• az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak 

megfelelő öltözékben jelenjen meg, 

• a tanulók az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű 

ruhában jelenjenek meg. 

 

2.4. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

 

Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl.: játék, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, 

számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik 

tanár külön engedélyt nem ad.  

Mobiltelefon használata csak a tanítási órák után engedélyezett.  Az elveszett tárgyakért az 

iskola felelősséget nem vállal. 

Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. A tanuló nem 

tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. 

 

• A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat 

csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre az osztályfőnökükkel vagy valamelyik 

nevelővel megbeszélik.  

• Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb 

összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével és az osztályfőnök tudtával 

– rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a 

nagyobb értékű tárgyat a tanulók kötelesek leadni megőrzésre a tanári szobában. 

• Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az 

engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre tanítás végéig. 

Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a 

tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola 

csak a szülőnek adja át. 

• A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő  engedélyével járhatnak. A kerékpárt az 

iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. 
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3. Az iskola munkarendje 

A tanév rendjét az aktuális EMMI rendelet határozza meg, ennek módosítása a tantestület 

határozata alapján, és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.  Az iskola éves munkarendjét a 

tantestület és a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. 

 

• Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől –péntekig 630 órától 20 óráig tart nyitva. Az 

iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva kell tartani az 

iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével. 

• A tanulóknak a tanítás megkezdése előtt 15 perccel a tanítás helyére meg kell érkezni. 

Sorakozás és bevonulás után foglalják el helyüket a tantermekben, fegyelmezetten 

várják pedagógusukat. 

• A tanítás előtti gyülekezés helye: az iskola aulája. 

• A szülők gyermekeiket csak az iskola bejáratáig kísérhetik, a tanítás végén is csak ott 

várhatják őket. 

(Kivétel az első osztályos tanulókat szeptember hónapban a szülők a zökkenőmentes 

beilleszkedés érdekében bekísérhetik, és jöhetnek értük) 

• A bejáró tanulók kötelesek az autóbuszon kulturált magatartást tanúsítani, a többi utast 

nem zavarhatják. Fegyelmezetten, önállóan vonulnak a buszmegállótól az iskoláig. 

Ugyanúgy kötelességük a tanítás befejeztével a buszmegállóban való kulturált 

viselkedés a várakozás ideje alatt. Ekkor is kötelesek az iskola Házirendjének 

megfelelő magatartást tanúsítani. 

• Az iskolában a tanítás reggel 8 órakor kezdődik, az utolsó óráról 1330-kor csengetnek 

ki. A szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak. 

 

3.1. Csengetési rend 

1. óra   8 órától  845óráig  10 perc szünet 

2. óra   855órától  940óráig  15 perc szünet 

3. óra   955órától 1040 óráig  15 perc szünet 

4. óra  1055órától 1140 óráig  10 perc szünet 

5. óra  1150órától 1235 óráig  10 perc szünet 

6. óra  1245órától 1330 óráig  10 perc szünet 
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• A tanítási órák 45 percesek. 

• A napközi az osztály utolsó tanórájától kezdődik, és 1630-ig tart. 

• Becsengetés után a tanítási óra a hetes jelentésével kezdődik. 

• A tanítási óra kezdetén és végén a tanulók a belépő, ill. kilépő pedagógust (vagy 

vendéget) felállással és hangos köszönéssel fogadják. 

 

3.2. A tanítási órákon a tanuló kötelessége 

 

• Tanfelszereléseit, füzeteit, könyveit előkészíteni. 

• Képességeinek megfelelően aktívan részt venni az órai munkában. 

• Ha mondanivalója van kézfelemeléssel jelezni. 

• Az ellenőrző könyvet a tanuló köteles naponta magával hozni az iskolai érdemjegyek, 

tájékoztatások, közlések céljára.   

• A tanuló köteles a nevelői bejegyzéseket és egyéb közléseket a beírást követő két 

napon belül szüleivel aláíratni. 

• Egy tanítási napon egy osztály maximum két témazáró dolgozatot írhat, amelynek 

időpontját a pedagógus köteles már egy héttel előre bejelenteni a tanulóknak. 

• A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő írásbeli (ellenőrzőbe beírt) az 

osztályfőnöki, vagy az intézményvezető engedélyével hagyhatja el az iskola épületét, 

csak különösen indokolt esetben. 

• Az iskola épületében és udvarán tanári felügyelet nélkül gyerek nem tartózkodhat. 

 

3.3.  Óraközi szünetek  

 

• Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 

• Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelő utasításai szerint az udvaron, a 

folyosón vagy az osztályteremben töltik a kulturált magatartás szabályait megtartva, 

ügyelve saját és társaik testi épségére. Rossz idő esetén az alsósok az aulában, a 

felsősök a folyósón tartózkodjanak. 

• Az első és második szünet a tízórai szünet, amit a termekben töltenek el a tanulók. 
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• A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár 

jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.  

• A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, 

amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat.  

• A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, vagy a tanári szobában, a szünetben 

intézhetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem 

mehetnek. 

• Rendkívüli esetben az intézményvezetőt és helyettesét azonnal megkereshetik. 

4. Általános működési szabályok 

4.1 Az iskola helyiségeinek használati rendje 

 

Az iskola tanulói étkezését az ebédlő biztosítja. Az ebédlőbe az alsó tagozatos diákok, 

valamint a tanulószobás diákok nevelői kísérettel mehetnek, és ott tanári felügyelet mellett 

tartózkodhatnak. 

Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az étterem rendjére és 

tisztaságára. Az étkezés befejezése után az asztalokat és az éttermet tisztán hagyják el a 

tanulók. 

Az étkezések ideje: 

• Alsó tagozatosok:  11.40 órától, 

• Felső tagozatosok:  12.30 órától – 14.30-ig. 

Az iskola helyiségeit és épületét a tanítási időn túl pedagógus felügyelete nélkül a tanulók 

nem használhatják. 

 

4.2 Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok 

 

Az iskolai könyvtár minden tanulónak a rendelkezésére áll. A kölcsönzési időpontokat és 

feltételeket a könyvtáros a tanév kezdetekor ismerteti a tanulókkal. 

A könyvtár nyitva tartása: hétfő és szerda 1330 – 1630  

• A könyvtár használatára minden tanuló jogosult. 
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• Szolgáltatásait beiratkozással vehetik igénybe. 

• A beiratkozott olvasók jogosultak a dokumentumok kölcsönzésére, előjegyzésre. 

• 14 éven aluli gyermek beiratkozásához szülői jótállás szükséges, a beiratkozás 

ingyenes. 

• 14 éven aluli olvasó legfeljebb 4 db dokumentumot (könyv, folyóirat) kölcsönözhet. 

• A kölcsönzési határidő 4 hét, ez meghosszabbítható, ha a dokumentumokra nincs 

előjegyzés 

• Az iskolai Házirend a könyvtárban megtekinthető, olvasható. 

 

4.3 Védő- óvó előírások  

 

A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és 

alkalmazza az egészségét, és biztonságát védő ismereteket  

a) Minden tanév elején, illetve szükség szerint tanórák és foglalkozások megkezdése előtt 

az osztályfőnökök, a pedagógus ismerteti a tanulókkal az egészségüket, biztonságukat 

védő szabályokat, és előírásokat. 

b) Tanítási időben az iskolát csak indokolt esetben, elsősorban a szülő — személyes, 

vagy írásbeli — kérésére az osztályfőnök, vagy a részére órát tartó szaktanár írásos 

engedélyével lehet elhagyni. Egyes tanulók esetében csak az igazgató adhat engedélyt 

az eltávozásra.  

c) Rendkívüli esetnek minősül, ha a tanuló nem rendelkezik szülői kéréssel. Ebben az 

esetben az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat 

engedélyt.   

d) A tanulók az iskolában elektromos berendezéseket és villamos gépeket, valamint a 

jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített gépeket, eszközöket 

nem használhatnak, és nem kezelhetnek.  

e) A tanulók veszélyesnek minősített kémiai anyagokat nem használhatnak és 

kezelhetnek, kivéve a pedagógus szoros felügyelete mellett végzett fizikai és kémiai 

kísérleteket.  
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f) A tanulók a kísérletek megkezdése előtt elsajátítják a biztonsági szabályokat és 

előírásokat.  

g) A sportfelszerelések és eszközök csak pedagógus jelenlétében, rendeltetésszerűen 

használhatók. Testnevelés órán és sportfoglalkozásokon ékszer, óra, bizsu viselése, 

illetve rágógumi használata tilos! A hosszú hajat gumival össze kell kötni, a balesetek 

elkerülése miatt.  

h) A tanulók az iskolába a jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített 

eszközöket, gépeket és anyagokat nem hozhatnak.  

i) Az iskolába szeszesital, drog és pszichotróp anyag behozatala, fogyasztása és 

terjesztése, a dohányzás szigorúan tilos! Ha a tanuló az előbbiekkel ellentétes 

helyzetet észlel, azt haladéktalanul jelenti a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy az 

iskola vezetőinek.  

j) Tűz, bombariadó és elemi csapás esetén a tanulók a tűzriadó tervben foglaltak szerint 

haladéktalanul elhagyják az iskola épületét.  

k) Az iskola területén tilos kerékpározni, görkorcsolyázni, rollerezni, bármilyen járművel 

közlekedni!  

l) A tanuló, ha saját magát, társait, vagy másokat, veszélyeztető állapotot, tevékenységet, 

illetve balesetet észlelt, ha megsérült, haladéktalanul jelenti a felügyeletét ellátó 

pedagógusnak és az iskola vezetőinek.  

m) Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket. 

 

n) Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé 

teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült. 

 

o) Az emeleti tantermekben csak bukóra nyitott ablak mellett tartózkodhat tanuló. Nyitott 

ablak közelében tartózkodni tilos!  

p) Az iskolába érkező szülők, akik a gyermekükért jöttek, csak az iskola területén vehetik 

át gyermeküket.   
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A gyermekek biztonsága érdekében alakítjuk a folyosón történő közlekedés szabályait, a 

biztonság érdekében sétálva közlekedhetnek a folyosón. 

A pedagógus a tanulók biztonságának figyelembevételével viheti be az iskolai tanórákra az 

általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 

 

4.3.1 Tanulói egészségvédelem 

 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása a háziorvos, a fogorvos és a védőnő 

feladata. E feladatokat a fenntartó a munkaköri leírásukban szabályozza. 

A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését és szűrését az alábbi területeken végzik: 

- fogászat 

- belgyógyászati vizsgálat 

- általános orvosi vizsgálat továbbtanulás előtt 

- higiéniai-tisztasági szűrővizsgálat 

- kötelező védőoltások 

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. Az iskola egész területén és 

a bejárattól számított 5 méteren belül tilos a dohányzás! 

 

4.3.2 Baleset és tűzvédelem 

 

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. 

Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor. 

A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni 

az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 

Vészhelyzetben (bombariadó, tűzriadó) a mindenkor az intézményben tartózkodó vezető, 

illetve intézkedésre jogosult pedagógus értesíti a rendőrséget és közben utasítást ad az épület 

kiürítésére.  

A tűzriadó terv szerint menekítjük ki a gyermekeket az épületből. Közben az itt tartózkodó 

vezető, vagy az arra kijelölt személy értesíti a tűzoltókat.  

A szaktanárok a tanév első szakóráján munka- és balesetvédelmi oktatásban részesítik a 

tanulókat: technika, fizika, kémia, számítástechnika és testnevelés tantárgyakból. 

Kirándulások előtt a szervező pedagógus feladata a balesetvédelmi oktatás. 
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4.3.3 Vagyonvédelem, kártérítés 

 

• A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak: az oktatás során rábízott felszerelési 

tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. 

• Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. 

• Az iskolának vagy tanulótársainak okozott kárért a tanuló fegyelmileg, a szülő 

anyagilag felelős. 

• A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása 

minden tanulóra nézve kötelező. 

 

 

5. Az intézmény felvételi eljárása 

Az iskola első évfolyamára jelentkezők felvétele, átvétele, sorsolással történő felvétel  

Ha intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket 

is teljesíteni tud, akkor az alábbi rend szerint veszünk fel tanulókat: 

• halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat  

• sajátos nevelési igényű tanulókat  

• különleges helyzetű tanulókat, ha:  

- szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, 

- testvére az adott intézmény tanulója, 

- munkáltatói igazolás alapján a szülőjének munkahelye az iskola körzetében 

található, 

- az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy 

kilométeren belül található. 

Ha az intézmény a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem 

tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. 

A sorsolással eldöntendő felvétel szabályozása az intézmény pedagógiai programjában 

található. A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános. Az elutasítással kapcsolatos döntést 

határozatba kell foglalni, melyben fel kell tüntetni a sorsolás eredményét és az Nkt. megfelelő 

hivatkozását.  
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A jogorvoslat rendje: a felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője hoz döntést. 

A szabályzat közzététele: 

• Hirdető táblán való közzététel. 

• Beiratkozáskor, a kérvény beadásakor való figyelemfelhívás. 

• A honlapon való közzététel. 

 

6. Egyéb előírások 

 

Az iskola egész területén, az iskolában tartózkodás ideje alatt a mobiltelefon és egyéb 

elektronikai eszközök csak kikapcsolt állapotban lehetnek a táskában. Megszegése fegyelmi 

intézkedést von maga után.  

A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik.  

A tanteremben az osztály tanulói saját asztalukat, munkaterületüket csak tiszta, tanulásra, 

tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el.  

A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára (az utolsó 

óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarendezést.  

A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és az órák 

látogatóit felállással és hangos köszönéssel üdvözlik a tanulók. Ünnepélyeken a sötét nadrág 

illetve szoknya és fehér ing illetve blúz a megfelelő öltözék. 

Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. Indokolatlanul 

- sok pénzt 

- gördeszkát, görkorcsolyát, 

- kártyát, 

- szúró-vágóeszközöket, 

- játékokat 

- rágógumit, tökmagot, napraforgómagot tilos az iskolába behozni. 

Az iskolában nem kívánatosak a hivalkodó ékszerek, kozmetikai szerek, divatcikkek 

használata, a haj festése. 

A tanuló az iskolában jelenjen meg ízlésesen, ápoltan, tiszta, gondozott, az iskolához illő 

ruházatban. 

Az iskolában váltócipő használata kötelező (időjárástól függően). 

A tanulók kerékpárjaikat az alsó udvaron elhelyezett kerékpártárolóban helyezhetik el. 
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A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került 

dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének 

teljesítésével összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és a 

jogszabályban meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére visszaadja. Egyedi 

esetekben a díjazásról a tanuló (törvényes képviselője) és az iskola írásbeli megállapodást köt. 

Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden tanuló csak saját felelősségére hozhat az 

iskolába. Szükség esetén ezeket a tárgyakat a gazdasági iroda megőrzésre átveszi. Az iskola 

felelősséget csak a megőrzésre leadott tárgyak esetén vállal. 

 

7.  A tanulók rendszeres tájokoztatásának rendje 

A tanulók az őket érintő programokról az osztályfőnöküktől értesülnek szóban vagy írásban 

(tájékoztató füzet, ellenőrző). 

A DÖK munkájáról az osztály DÖK képviselőitől kapnak tájékoztatást a tanulók.  

A 8. osztályos tanulók rendszeres tájékoztatást kapnak a továbbtanulás lehetőségeiről és 

eljárásáról az osztályfőnöküktől. Az érintett szülőknek pályaválasztási szülői értekezletet 

tartunk. 

 

7. 1.  Tájékoztató füzet, ellenőrző 

 

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, amely 

okmány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. 

A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet 

beírni-beíratni és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles 

aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni.  

Az ellenőrző hiánya fegyelmi vétségnek számít! A tájékoztató füzet, ellenőrző elvesztését 

haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek. 
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7.2.  Diákönkormányzat létrehozásának szabályai 

 

Az osztályközösség az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési 

folyamat alapvető csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: 

- az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 

- küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

- döntés az osztály belügyeiben. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diák-önkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

 

8.  Felelősök kötelességei, feladatai 

Az iskolában a következő tanulói felelősök működnek: 

• hetesek, 

• ügyeletes tanulók (8. oszt.), 

• szertár- és eszközfelelősök. 

A hetesek 1-1 hétig látják el teendőiket az osztályfőnök kijelölése alapján. Nevüket az 

osztálynaplóban fel kell tüntetni. A hetesek feladataikat a tanítási idő előtt 10 perccel kezdik 

meg. 

8.1.  A hetesek feladatai 

• Gondoskodnak a tanterem előkészítéséről a tanórákra (tábla, kréta, víz). 

• Szünetekben kiszellőztetik a termet. 

• A nevelő megérkezéséig felügyelnek a rendre, a fegyelmezetlen tanulókat 

figyelmeztetik. 

• Az órát tartó nevelőnek óra elején jelentik a hiányzó tanulók nevét és a jelenlevők 

létszámát. 

• Ha az órát tartó pedagógus a becsöngetés után 5 perccel nem érkezik meg, jelentik az 

intézményvezetésnek. 

• Szünetekben aktív segítséget nyújtanak az ügyeletes tanulóknak, nevelőknek. 
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• A szünetekben a tanulókat a folyosóra vagy az udvarra küldik ki. 

• Az óra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról (letörlik a táblát, 

becsukják az ablakot, leoltják a villanyt, összeszedik a szemetet, a tanítás végén 

társaikkal felrakatják a padra a széket, helyére tetetik a váltócipőket). 

• A tanítás befejezésekor utolsónak hagyja el a tantermet. 

 

8.2.  Tanulói ügyelet 

 

A nyolcadik osztályos tanulók a tanítás előtt, az óraközi szünetekben tanulói ügyeletet látnak 

el. A csengetést is a 8. osztályos tanulók végzik. A tanulói ügyelet beosztását a nyolcadikos 

tanulók osztályfőnöke végzi. A tanulói ügyeletesek segítik a kijelölt területükön a nevelők 

munkáját, ügyelnek a rendre. A beosztás a tanári szobában és a 8. osztályosok tantermében is 

kifüggesztésre kerül. 

9.  A tanulói késések kezelési rendje 
 

Késésnek minősül, ha a tanuló 750 után érkezik az iskolába (a késést a tájékoztató füzet, ill. az 

ellenőrző hátsó lapján vezetjük)  

A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a pedagógus. A 

késések időtartamai összeadódnak és 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan 

óra, vagy igazolt óra.  Az elkéső tanuló nem zárható ki tanóráról, foglalkozásról. A bejárók 

esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. Napközben csak az iskolai 

kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható! 

 

9.1 Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek 

 

A tanulónak a tanóráról, vagy a tanórán kívüli foglalkozásairól való hiányzását orvosi vagy 

szülői igazolással kell igazolni. 

A szülő egy tanévben legfeljebb három alkalmat igazolhat. A hiányzásról szóló szülői 

igazolást a tanuló ellenőrző könyvébe kell beírni és az osztálynaplóba bevezetni. Ennél 

hosszabb időre történő távolmaradásra a szülői írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója 

adhat engedélyt. 
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A szülői, vagy orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni, legkésőbb a mulasztást 

követő első osztályfőnöki órán. 

A szülőnek a betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie 

kell a tanuló osztályfőnökét. 

Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolni kell a tanárok által 

megszabott határidőn belül. 

8. osztályban a tanuló 3 napot hiányozhat igazoltan, ha középiskolai nyílt napokon vesz részt. 

A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult. 

 

A mulasztás igazolható: 

• a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. 

• a tanuló beteg volt és az megfelelően igazolta, 

• a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni. 

 

Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való 

önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben 

írásbeli büntetést von maga után. 

Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. Háromszori késés egy osztályfőnöki 

szintű fegyelmi következményt von maga után. A rendszeresen késő tanuló szüleit az 

osztályfőnök írásban értesíti. 

A tanuló által vállalt fakultációs órákról, szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról való 

késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. 

Nem számít hiányzásnak, ha a tanuló iskolánkat képviseli területi tantárgyi versenyen, vagy 

bármilyen szereplésben vesz részt. 

Az a tanuló, aki megyei illetve országos tanulmányi versenyen vesz részt, egyéni elbírálás 

alapján szabadnapot kaphat. 

A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell 

tekinteni. Az első igazolatlan mulasztás (1 óra) tényéről minden esetben az osztályfőnök 

írásban értesíti a szülőt. Ismételt igazolatlan mulasztás tényéről és a gyerek általános 

helyzetéről a gyermekvédelmi felelős tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot. 10 óra 

igazolatlan mulasztás esetén a gyermekvédelmi felelős értesíti a lakóhely szerint illetékes 

jegyzőt. 

Ha az igazolatlan mulasztás 30 óra felett van, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. 
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Az igazolt és igazolatlan hiányzás mértéke nem haladhatja meg a Közoktatási Törvényben 

foglaltakat. 

Ha a tanuló összes mulasztásának száma eléri a 250 órát, vagy egy tantárgyból a tanítási órák 

számának 30%-át, akkor a tantestület osztályozó vizsgára kötelezheti. Ha már az első félév 

végére meghaladja a meghatározott mértéket, félévkor is osztályozó vizsgát kell tennie. 

 

10. Tanulmányi kötelezettségek  

 

Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt 

és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a jogszabályokban meghatározott mértéket. 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie, ha: 

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

• hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület – az osztályfőnök és a 

szaktanár javaslata alapján – úgy dönt, hogy az osztályozó vizsgát tehet. 

 

A vizsgakérelmet a tanuló szülője a tantárgyak és évfolyamok megjelölésével az iskola 

igazgatójának nyújtja be. 

A kérelem benyújtásának határideje: osztályozó vizsga esetén a félév vagy a tanév utolsó 

tanítási napját megelőző 30. nap. 

Amennyiben a tanuló teljesítménye igazolt vagy igazolatlan mulasztás miatt a tanév folyamán 

érdemjeggyel nem volt értékelhető, a nevelő testület engedélyének megadását követő 5 napon 

belül jelentkezhet vizsgára. 

 

Javítóvizsga esetén a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül nyújthatja be 

vizsgakérelmét. 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:  

• Félévkor: a félév utolsó hete vagy egyeztetett időpont alapján. 

• Tanítási év végén: a javítóvizsgák idején vagy egyeztetett időpont alapján.  

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Házirend melléklete 

tartalmazza. 
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11.  A tanulók jutalmazásának formái, fegyelmező 

intézkedések 

 

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan 

jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztálya, illetve iskolája érdekében közösségi munkát 

végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli versenyekben vesz részt, vagy bármely más módon 

hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 

A jutalmazás történhet írásban és szóban. 

 

 

11.1.  Az iskolai jutalmazás formái 

 

Tanítói, szaktanári dicséret: kimagasló tantárgyi teljesítményért adható. 

• iskolai tanulmányi verseny 1-3 helyezettje, 

• sportteljesítmény (házi versenyek), 

• szakköri tevékenység, 

• sikeres pályázatok iskolán belül (rajz, versíró) 

• Kazinczy-szépkiejtési verseny helyezése, 

• helyesírási verseny. 

Osztályfőnöki dicséret: 

• osztályközösségért végzett tevékenységért (hetesi, ügyeletesi munka, dekoráció, 

szervezeti élettel kapcsolatos feladatok sikeres teljesítése), 

• diák önkormányzati munkáért adható. 

 

Intézményvezetői dicséret: 

• területi, 

• megyei tanulmányi verseny 1-3. helyezettjének, 

• országos tanulmányi verseny 1-10. helyezettjének, 

• iskolánkat képviselő csoportban végzett munka (segítségadás 

öregeknek, nemzeti ünnepek rendezvényei, pedagógusnap, vetélkedők), 
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• megyei sporteredmények 1-3. helyezése, 

• minősítő versenyek arany, ezüst, bronz fokozatai, 

• egyéb az iskola egészét érintő tanulmányi, kulturális, ill. 

sportteljesítmény 5 osztályfőnöki, ill. szaktanári dicséret után. 

 

Nevelőtestületi dicséret: 

• annak a tanulónak, akit a nevelőtestület arra érdemesnek tart, 

• a 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményt elért példás magatartású és 

szorgalmú tanuló (díszoklevél, Kiváló Diák Kitüntetés, egész 

iskolaközösség előtti elismerés). 

 

A tanuló kiemelkedő teljesítményét tanév végén a bizonyítványba be kell jegyezni. Kitűnő 

tanulmányi eredmény esetén járó elismerés: oklevél, könyvjutalom, közösség előtti elismerés. 

11.2.  Fegyelmező intézkedések 

 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend előírásait 

megszegi, vagy igazolatlanul hiányzik, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, 

büntetésben részesítjük. Az iskolai büntetések formái az alább felsoroltak. 

 

Tanári figyelmeztetés szóban vagy írásban: 

• Az adott tantárgy elsajátítása során tanúsított elutasító magatartás (házi feladatok 

sorozatos elmulasztása, órai munka sorozatos zavarása), 

• A közösséget hátrányosan érintő magatartás (tanulmányi-, sportversenyekről való 

szándékos távolmaradás). 

 

Napközis nevelői figyelmeztetés: a közösséget érintő negatív magaviseletért (rendbontás, 

rongálás, mások testi épségének veszélyeztetése). 

 

Osztályfőnöki figyelmeztetés: 

• Aki háromszor otthon felejti ellenőrzőjét, 

• Az osztályközösséget érintő negatív magaviseletért (rendbontás, rongálás, mások 

testi épségének veszélyeztetése, igazolatlan hiányzás). 
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Osztályfőnöki intés:  

• a figyelmeztetést követő büntetési fokozat, az osztályfőnöki figyelmeztetés 

kritériumain túlmutató magatartásért (balesetet okozó verekedés, szándékos 

rongálás).  

 

Osztályfőnöki megrovás: az intést követő büntetési fokozat   

 

Intézményvezetői figyelmeztetés: többszöri osztályfőnöki figyelmeztetést követő (3) ill. 

súlyos magatartási vétségért járó büntetési fokozat. 

 

Intézményvezetői intés, rovás: 

• az egész iskola hírnevét rontó, különösen súlyos magatartási vétségért 

• nagy mértékben elkövetett szándékos rongálásért járó büntetési fokozat 

Nevelőtestületi figyelmeztetés: háromszori intézményvezetői figyelmeztetést követően. 

 

Nevelőtestületi intés vagy megrovás:  ha a tanuló magatartása, jelenléte veszélyes az egész 

iskola közösségére, más intézménybe történő áthelyezés kezdeményezése. 

 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

• Súlyos agresszív magatartás mással szemben, a másik tanuló megverése, 

bántalmazása; 

• az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 

• a szándékos károkozás; 

• az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

• ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

• Közösségellenes, társadalomellenes cselekedetek. 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 

előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az intézmény 

vezetője vagy a nevelőtestület dönt. 
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A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályba előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét 

a körülmények figyelembe vételével az intézményvezető határozza meg. 

 

A fegyelmi eljárásban érvényesül a fokozatosság elve az egyeztető eljárás értelmében. 

Büntetés előtt a körülményeket gondosan vizsgálni kell. Súlyos jogellenes tevékenység esetén 

el kell tekinteni a fegyelmi fokozatok betartásától, a tanuló büntetéséről a nevelőtestület dönt. 

A fegyelmi büntetést az intézményvezető ismerteti a tanulókkal, a szülői munkaközösséggel, 

a diákönkormányzattal. A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen a tanuló fellebbezéssel 

élhet. Írásbeli kérelmet nyújt be az iskola fenntartójához. A büntetésnek arányban kell állnia 

az elkövetett fegyelmezetlenséggel. Az osztályfőnök minden tanév elején ismerteti a 

szülőkkel a Házirend fegyelmezésre és büntetésre vonatkozó fejezeteit. 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén a Ptk. Szabályai szerint kártérítésre 

kötelezhető. A károkozás körülményeinek kivizsgálása után a kártérítés mértékét az igazgató 

határozza meg, amely nem haladhatja meg: 

• Gondatlan károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb 

munkabér egy havi összegének 50%-át. 

• Szándékos károkozás esetén a károkozás napján érvényes minimálbér 5 havi összegét. 

 

12. A tanulók munkájának értékelése 

 

A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. 

A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület 

tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, 

illetve jutalmazza.  

Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt 

ér el, eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ért el, a 

közösségi életben tartósan jó munkát végez.  

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük. 
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12.1. Tantárgyi értékelés, magatartás és szorgalom értékelése 

  

Tantárgyi   Magatartás   Szorgalom 

Kitűnő/Jeles  (5)  Példás    Példás 

Jó   (4)  Jó    Jó 

Közepes  (3)  Változó   Változó 

Elégséges  (2)  Rossz     Hanyag 

Elégtelen  (1) 

Kitűnő tantárgyi osztályzatot csak a tanév végén adunk. 

12.2.  Szöveges értékelés 

 

Első évfolyamon félévkor és a tanév végén, második évfolyamon félévkor szöveges értékelést 

alkalmazunk, második évfolyam végén érdemjegyekkel értékelünk. A 3. és 4. évfolyamon 

félévkor és a tanév végén érdemjegyekkel értékelünk. 

 

Az értékelés során feltüntetjük, mely tantárgyból érdemel dicséretet, mely tantárgyból 

teljesített gyengén a tanuló. Az értékelés fokozatai:  

• Kiválóan megfelelt 

• Jól megfelelt 

• Megfelelt 

• Nem felelt meg 

 

Részletes, személyre szóló értékelés kap minden tanuló, amely a bizonyítvány pótlapján 

található. 

 

12.3.  Magatartás és szorgalom értékelése 

 

A magatartás és a szorgalom értékelését havonta egy alkalommal, az osztályban tanító 

nevelők, a diáktársak véleménye alapján az osztályfőnök végzi. 



 28 

A tanulói magatartás és a szorgalom értékelése az itt megfogalmazott kötelezettségek 

teljesítésén, a közösségben és a közösségért végzett munkán alapul. A magatartásból adott 

érdemjegyek feltételei az alábbiak. 

 

Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

• a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének 

megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti, és társait is erre 

ösztönzi, 

• nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, 

• fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész, 

• óvja az iskolai környezetet. 

 

 

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

• részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli 

viselkedése ellen általában nincs kifogás, 

• a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja, 

• nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, 

• fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos. 

 

Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

• a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, 

• viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni, 

• a Házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt, állandó figyelmeztetéssel tartja be, 

• társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít, nem vigyáz társaira, 

• fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 

 

Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

• magatartásával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli 

viselkedésével rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be. 

Szorgalomból adható érdemjegyek feltételei a következők, melyhez minden esetben 

figyelembe kell venni a képességek szintjét. 
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PÉLDÁS minősítést kap az a tanuló, aki: 

• pontos, megbízható, igényes, és munkavégzése rendszeres 

• aktívan részt vesz a tanórai munkában 

• munkavégzésben önálló 

• érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed 

• egyes tantárgyakban a követelményszintnél többet teljest 

 

JÓ minősítést kap az a tanuló, aki: 

• figyel az órákon, házi feladatát lelkiismeretesen elvégzi 

• az órákra felkészül, rendszeresen és megbízhatóan dolgozik 

• általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el 

• érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül 

 

VÁLTOZÓ minősítést kap az a tanuló, aki: 

• rendszertelenül készül az órákra 

• önállótlan, csak utasításra kezd munkához 

• alaklomszerűen vesz részt a tanulmányi munkában 

• szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire 

 

HANYAG minősítést kap az a tanuló, aki: 

• megbízhatatlan, feladatait nem végzi  el 

• nem hajlandó munkavégzésre 

• nem törődik kötelességeivel, felszerelése hiányos, rendetlen 

• elégtelen félévi vagy év végi osztályzatot kapott valamely tárgyból  

 

13. Hivatalos ügyek intézésének rendje 

 

A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. 

Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az intézményvezető dönt, az osztályfőnök 

véleményét meghallgatva. 

Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt óraközi szünetekben vagy órák 

után kereshetik fel. 



 30 

 

14. Tanórán kívüli tevékenységek rendje 

 

14.1. Reggeli áhítat 

Heti egy alkalommal 7.45-től 7.55-ig reggeli Áhítattal kezdődik a nap. A Don Bosco „Jó 

reggelt”-je hagyományaként lelki táplálékot, bátorító, lelkesítő gondolatot adva az adott 

hétnek. Ezeket az alkalmakat a tordasi, gyúrói felekezetek (Evangélikus, Katolikus, 

Református, Baptista) hetente váltakozva tartanak meg.  

Az Áhítaton a részvétel nem kötelező, így amely szülő nem szeretné, hogy a gyermeke részt 

vegyen, írásban jelezi az osztályfőnöknek. 

 

14.2. Tanórán kívüli foglalkozások 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett tanórán kívüli foglalkozásokat szervez igény szerint. 

Formái a következők: 

• napközi, 

• tanulószoba, 

• szakkörök, 

• sportkör, 

• tanulmányi kirándulás, 

• korrepetálás, tehetséggondozás, 

• mozi, múzeum és színházlátogatás, 

• iskolai rendezvények. 

Az előzőekben részletezett rendezvények, foglalkozások csak pedagógus részvétellel 

szervezhető és bonyolítható le. 

Ezekre a tanulók a szülők írásos engedélyével jelentkezhetnek. Ha a tanulót kérelme alapján 

felvették, akkor a foglalkozásokon való részvétel tanév végéig kötelező. Különösen indokolt 

esetben az igazgató írásbeli kérelemre engedélyt adhat felmentésre. A tanórán kívüli 

foglalkozások délután 1 óra és 6 óra között kerülnek megszervezésre. A tanórán kívüli 

tevékenységek idejére is kötelező érvényű az iskolai házirend betartása. A távolmaradás 

igazolására a tanórákra vonatkozó szabályok érvényesek. 

Tanítási idő után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskolában. 
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15. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére 

vonatkozó rendelkezések  

 

A tanuló a nevelési oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban 

meghatározottak szerint térítési díjat fizet.  

A térítési díj fizetésére a tordasi Polgármesteri Hivatal pénztárosánál van lehetőség 

készpénzzel, illetve átutalással is lehetséges a térítési díj kifizetése minden hónap 20-ig. 

A következő napi étkezés lemondása az élelmezésvezetőnél minden nap 7-9 óráig lehetséges 

a következő telefonszámon:  06 22467-502/42, email-en: konyha@tordas.hu 

Az étkezés módosítása (lemondása, igénybevétele) minden hónap első napján lehetséges. 

Betegség, vagy távollét esetén (mely igazolva lett) a hiányzó napok nem kerülnek 

kiszámlázásra. 

Azoknak, akik kedvezményes étkezésben részesülnek (3 vagy több gyermeket nevelő 

családok) az étkezés lemondása kötelező. 

Lehetőség van diétás étkezésre megfelelő orvosi igazolás ellenében. 

Az étkezés a tordasi Polgármesteri Hivatal által működtetett főzőkonyha étkezőjében 

lehetséges. A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezmények: 

• A három vagy többgyermekes családnak és a tartósan beteg gyermeknek a térítési díj 

felét kell fizetnie, 

• Felső évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók a 

térítési díj felét fizetik, 

• Alsó évfolyamokon a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók 

étkezése ingyenes. 

 

16.  A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel 

iránti kérelmek elbírálásának elvei 

 

A szülő igénye alapján biztosítjuk a tanulószobai illetve a napközi otthonba való felvételt 

minden felügyeletre szoruló tanuló részére.  

Az első osztályosok napközibe való jelentkezése a beiratkozáskor történik. 
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A tanulószobai felvételre a tanév elején lehet jelentkezni, a napközi iránti igényt a tanév 

befejeztével tanácsos jelezni. Az igényelt napközi illetve tanulószoba a tanév befejezéséig 

érvényes, tanév közben csak nagyon indokolt esetben mondható fel. Indokolt esetben mód 

van arra is, hogy a felvételt a tanév elején, illetve tanév közben igényelje. 

Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba év közbeni igénybevételét a gyengébb 

tanulmányi eredményű tanulók esetében, a hosszabb hiányzást követően, vagy ha ezt 

gyermekvédelmi szempontok indokolják. 

 

 

17. A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Gyúrói Tagintézményének kiegészítése  

 

A Gyúrói tagintézményben a Házirend az alábbi helyi sajátosságokra vonatkozó szabályokkal 

alkalmazza az egységesen megfogalmazott intézményi Házirendet. 

17.1. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) 

vonatkozó külön szabályok 

 

• A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; 

• A sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – 

sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, 

melegítő) kell viselniük; 

• A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót. 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben a háziorvos, a 

fogorvos és a védőnő biztosítja – rendelési időben és az évenkénti szűrővizsgálatokon. A 

védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát. Az iskola területén 

dohányozni tilos! 

17.2. Az iskola működési rendje 

• Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.00 órától délután 

tizenhét óráig vannak nyitva. 

• Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7:15 órától a tanítás 

végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 
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• Az iskolába a tanulóknak reggel 7:15 és 7:45 között kell megérkezniük. 

 

Az iskolában a tanítási órák és óraközi szünetek rendje a következő: 

1. óra:     8:00-  8:45 

2.  óra:    8:55 – 9:40 

3.  óra:    9:55 – 10:40 

4.  óra:  10:55 – 11:40 

5.  óra:  11:50 – 12:35 

6.  óra:  12:40 – 13:25 

A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, október, március, április, május) 

reggel 7:15 óra és 7:45 óra között és általában az óraközi szünetekben – kivéve a második 

szünetet az udvaron kell tartózkodniuk. 

Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók ezekben a hónapokban is a 

tantermekben, az aulában, illetve a folyosón maradhatnak. 

 A második óraközi szünet a tízórais szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben vagy az 

ebédlőben étkezhetnek. 

Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő 

utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. 

A tantermek tisztaságának megóvása és egészségügyi okokból a váltócipő használata 

kötelező. 

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az 

osztályfőnöke (távolléte esetén a tagintézmény-vezető) vagy a részére órát tartó szaktanár 

írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából 

való távozásra a tagintézmény-vezető adhat engedélyt. 

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a tagintézmény-vezető irodában történik 8:00 – 

16:00 óra között 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet a tagintézmény vezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése 

előtt a szülők, a tanulók, a nevelők tudomására hozza. 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 

használhatják. Ez alól felmentést csak a tagintézmény-vezető adhat. 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre a tagintézmény-vezetőtől engedélyt kaptak. 
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17.3. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a 

tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 

• Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.  

• Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

o Az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

o Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

o Tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

o Az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

 

Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre 

társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet 

hagyjon. 

 

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában 

a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A 

tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv 

tartalmazza. 

 

 

18. Záró rendelkezések 

 

A Házirend nyilvános, az intézményvezetői irodában, az iskolatitkárnál és a könyvtárban 

bárki számára hozzáférhető. 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni 

tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a 

tanulói jogokkal foglalkoznak. 

A házirendet minden nevelési és tanév év elején ismertetik az osztályfőnökök a szeptemberi 

szülői értekezleten.  

A házirend a fenntartó jóváhagyását követően válik érvényessé. Időbeli hatálya kiterjed a 

teljes nevelési tanévre az intézménybe lépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig. 
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Területi hatálya érvényes az intézmény teljes területére és az intézményen kívül szervezett 

programok helyszínére. 

A házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül, ha törvény, 

jogszabály módosítás, illetve az intézményi szervezet kezdeményezi. 
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19. Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK   

Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék 

A Házirend módosítását a nevelőtestület 2018. augusztus 31-én tartott ülésén elfogadta. 

 

Tordas, 2018. augusztus 31. 

 Kosaras Péter Ákos  

intézményvezető 

 

A módosított házirendet, a nevelőtestületet . elfogadta. 

2018. szeptember 15-én a szülői munkaközösség, valamint a diákönkormányzat 

képviselőivel tartott megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. Az érintettek 

véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek. 

 

     …………………….. 

               igazgató 

………………………….     ……………………… 

   aláírás SZMK             aláírás DÖK 

 

 

Záradék: 

A Házirendet a fenntartó …………………………….szám alatt jóváhagyta. 

         ………………………. 

          aláírás 
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20. Melléklet 
 

 

1. sz. melléklet: Sajnovics János Általános és Művészeti 

Iskola osztályozóvizsga követelményei évfolyamonként és 

tantárgyanként 
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VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

 

1. ÉVFOLYAM 

Magyar nyelv és irodalom: 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

A tanuló ismeri a helyes légzéstechnikát. 

• Igyekszik a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat helyesen hangsúlyozni, megfelelő 

hangerővel, tempóval kiejteni. 

• Megérti az egyszerű szóbeli közléseket. Ismeri a mindennapi kommunikáció 

alapformáit, és alkalmazza őket a következő helyzetekben: bemutatkozás, köszönés, 

megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás.  

• Értelmezi a nem nyelvi jeleket a gyakorolt kommunikációs helyzetekben. 

• Tud 2-3 összefüggő mondatot alkotni szóban képek, élmény és olvasmány alapján. 

Olvasás, irodalom 

• A tanuló képes a kis és nagy nyomtatott betűk ismeretében előzetesen megbeszélt és 

gyakorolt rövid, egyszerű (3-4 mondatos) szöveget hangosan, kevés hibával 

felolvasni. 

• Olvasás közben helyesen képzi a hangokat. Tanítói segítséggel javítani tudja olvasási 

hibáit.  

• Tud némán 3-4 mondatból álló, ismert szavakat tartalmazó rövid szöveget olvasni. 

Néhány verset, mondókát megtanul. 
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Írás 

• A tanuló képes tájékozódni a vonalrendszerben tanítói segítséggel. 

• Az írott kis- és nagybetűk, valamint a leggyakoribb írásjelek ismeretében olvashatóan 

tud (betűi és azok kapcsolása felismerhető), kevés hibával 6-7 szót vagy legfeljebb 6-7 

szóból álló rövid mondatot lemásolni.  

• Javítja hibáit tanítói segítséggel. 

 

Környezetismeret: 

Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló szóban beszámol tanítói kérdések alapján. 

• Tapasztalatait rögzíti tanítói segítséggel. 

• Felismeri a tanult jelenségeket rajzról, képről. 

• Ismert témakörben megadott szempont szerint csoportosít. 

• Képes méréseket végezni, helyesen használja a tanult mértékegységeket. 

• Helyesen használja a napszakok nevét. Felsorolja az évszakokat és a hónapokat 

sorrendben. Megnevezi az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. 

• Bemutat a tanult élőlények közül egyet, felsorolja jellemző jegyeit. 

• Jól tájékozódik saját testén. 

• Ismeri és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, 

alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket. 

• Ismeri lakóhelye főbb jellegzetességeit.  

• Ismertet egyet a település hagyományai közül. 

• Útba tudja igazítani az idegent lakóhelyén. 
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Matematika: 

Halmazalkotás feltétel szerint. 

Összehasonlítás, megkülönböztetés. 

Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő. 

Számok írása, olvasása, számlálás 20-ig. 

Darabszám, sorszám és mérőszám ismerete. 

Növekvő és csökkenő sor alkotása 20-as számkörben. 

Számok összeg és különbségalakja 20-as számkörben. 

Összeadás és kivonás értelmezése többféle módon. 

Pótlás 20-as számkörben. 

Egyszerű szöveges feladatok megoldása próbálgatással, következtetéssel. 

Számsorozat folytatása megadott összefüggés alapján. 

Egyszerű összefüggések felismerése. 

Mérőeszközök ismerete, használata. 

Mérés alkalmilag választott és szabvány mértékegységekkel. 

Mértékegységek (m, kg, l, óra, nap, hét, hónap, év) ismerete. 
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Ének-zene: 

I. félév: 

Éneklés 

• -Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult 

gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal 

tudja kísérni. 

Zenehallgatás 

• -Felismeri a vokális és hangszeres zenét, a meghallgatott zeneműveket, a tanult 

hangszíneket (gyermek, női és férfi énekhangszínek) és hangszereket (zongora, 

fuvola). 

• Improvizáció 

• -Képes ritmus és dallami variációk önálló visszaadására, változatos előadására. 

Zenei ismeretek 

• -Meg tudja különböztetni a mérőt a ritmustól. A tanult ritmikai és dallami elemek 

(egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, negyed és páros nyolcad jele) pontos 

alkalmazása. 

• Ismeri a tanult dallamhangok nevét és kézjelét (szó-mi). Képes hangoztatni a tanult 

dallamelemeket. 

Rendezett füzetvezetés. 

Tanév végén: 

Éneklés 

• -Hibátlanul el tudja énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok 

éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni. Vállalkozik a dal önálló előadására, 

megfelelő tempóválasztással és tempótartással. 
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Zenehallgatás 

• -Felismeri a meghallgatott zeneműveket, a tanult hangszíneket (gyermek, női és férfi 

énekhangszínek) és hangszereket (zongora, fuvola, hegedű, dob). Felismeri a 

különböző hangulatokat. 

Improvizáció 

• -Képes ritmus és dallami variációk alkotására. 

Zenei ismeretek 

• -A tanult ritmikai és dallami elemek (egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, 

ütemhangsúly, kettes ütem, negyed és szünet jele, páros nyolcad jele, ütemvonal, 

záróvonal, ismétlőjel) pontos alkalmazása. 

• -Ismeri a tanult dallamhangok nevét és kézjelét (lá-szó-mi). Képes hangoztatni a tanult 

dallamelemeket. 

Rendezett füzetvezetés, pontos kottázás. 

 

2. ÉVFOLYAM 

 

Matematika: 

 

Gondolkodási módszerek: 

- Tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani. 

- Tudjon halmazokat képezni adott tulajdonság alapján.  

- Nevezze meg a kiválogatott elemek közös tulajdonságát. 

- Legyen képes összefüggések megfigyelésére, leolvasására, megfogalmazására. 
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- Tudja állítások igazságát eldönteni, igaz állításokat fogalmazni. 

- Legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint. 

- Készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről, tegye igazzá behelyettesítéssel, 

próbálgatással.  

- Ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét. 

- Ismerjen fel és képezzen számsorozatokat adott szabály alapján. 

 

Számtan, algebra:  

- Ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben.  

- Tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba rendezni 100-as számkörben.  

- Találja meg a számok helyét a számegyenesen. 

- Tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben.  

- Végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználat nélkül 100-as számkörben.  

- Ismerje biztonságosan a kisegyszeregye.  

- Ismerje a maradékos osztást.  

- Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat.  

 

Geometria, mérés: 

- Ismerje fel a téglalapot, négyzetet.  

- Tudjon létrehozni testeket, síkidomokat másolással.  

- Ismerje fel a testek tulajdonságait (élek, lapok, csúcsok).  

- Tudjon alakzatokat csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint. 
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- Ismerje, használja a tanult szabványegységeket. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

- Szóbeli és írásbeli közlések, utasítások megértése.  

- Kérdésekre értelmes, rövid válaszadás. 

-A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés a felnőttekkel és a 

társakkal való kapcsolatokban.  

- Feldolgozott szövegek megértésének igazolása:  válaszadás kérdésekre, tartalom elmondása 

tanítói segítséggel. 

- Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos felolvasása.  

- A vers és a próza megkülönböztetése.  

- A magyar ábécé ismerete, szavak, nevek betűrendnek megfelelő sorba rendezése.  

- A magánhangzók és a mássalhangzók megkülönböztetése; az időtartam helyes jelölése 

szóban és írásban. 

- Szavak, szószerkezetek, két-három kijelentő és kérdő mondat helyes leírása másolással, 

tollbamondás után. 

- A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása. 20 begyakorolt szóban a j/ly 

helyes jelölése.  

- Szavak szótagolása, elválasztása. Szöveg tagolása mondatokra.  

- A kijelentő és a kérdő mondat felismerése, megnevezése, helyesírása. A szótő és a toldalék 

felismerése, jelölése szavakban.  
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Környezetismeret : 

- Ismerje fel a környezete tárgyainak és élőlényeinek néhány érzékelhető tulajdonságait. 

- Tudjon önállóan tájékozódni az otthona és az iskola környékén. 

- Ismerje lakóhelye legfőbb jellegzetességeit, hagyományait. 

- Ismerje fel közvetlen környezete jellemző természeti formáit.  

- Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit, ismertessen egyet a település hagyományai közül.  

- Ismerje a leggyakoribb közlekedési veszélyforrásokat, valamint azok elkerülésének módját. 

- Tudjon megfigyeléseiről, tapasztalatairól beszámolni szóban kérdések segítségével .  

- A megismert növényeket tudja leírni szóban. 

- Nevezze meg a tanult állatok néhány jellemző tulajdonságát. 

- Tudja, hogy az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, szaporodnak, növekednek,   

fejlődnek,elpusztulnak. 

- Tudja az emberi test főbb részeit megnevezni.  

 

Technika: 

- Alkalmazza a megelőző évfolyamon elsajátított eljárásokat, szokásokat a problémamegoldás 

folyamatában.  

- Legyen képes tárgyakat felismerni alaprajzról. 

- Ismerje a kicsinyítés, nagyítás fogalmát. 

- A papír, textil, fa legfontosabb tulajdonságainak ismerete. 

- A célnak megfelelő szerszámok kiválasztása, használata. 

- Ismerje a szabadidő helyes eltöltésének lehetőségeit. 
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- Higiénés szokások a táplálkozásban, öltözködésben. 

- Ismerje a pénz szerepét (a családban). 

- Legyen tisztában azzal, hogy mi hol kapható (bélyeg – posta, tej – ABC). 

- Ismerjen néhány hulladékhasznosítási módot . 

- A környezetben előforduló jelzőtáblák jelentésének ismerete. 

- Takarékos anyagfelhasználás. 

 

Ének-zene: 

Éneklés : 

-20 magyar népi mondóka, népi játék, népdal, műdal éneklése emlékezetből, egységes 

hangszínnel, helyes levegővétellel. 

- A gyermekdalhoz tartozó játékok ismerete. 

- A tanult népszokások ismerete. 

- Kifejező, szöveghű éneklés, a dalok ritmusának, hangulatának megfelelően. 

- Dallammotívumok éneklése kézjelről.  

Improvizáció : 

- Saját név ritmikai és dallami megjelenítése.  

Zenehallgatás : 

-A vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése. Vokális és hangszeres 

hangszínek felismerése.  
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Zenei ismeretek : 

-A tanult ritmusértékek felismerése, hangoztatása kottaképről. 

-A vonalrendszer ismerete. 

- Ritmusírás.  

 

Rajz és vizuális kultúra: 

- Képes korának megfelelő, felismerhető ábrázolást készteni. 

- Képes az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag-és 

eszközhasználatra, a felszerelését önállóan rendben tartja. 

- A képalkotó tevékenységek közül képes legalább a személyes ént kifejező alkotások 

létrehozására. 

- Alkotótevékenysége és látványok, műalkotások szemlélése során képes néhány forma, szín, 

vonal, térbeli hely és irány használatára, illetve felismerésére. 

- Tisztában van a szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségekkel. 

 

3. ÉVFOLYAM 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Olvasás: 

• Írásbeli: Szépirodalmi és ismeretterjesztő szöveg megértése. A megértés igazolása 

feladatok megoldásával. 

• Szóbeli: Felkészülés után folyamatos, érthető hangos olvasás. Több mondatos szöveg 

elmondása olvasmányok tartalmáról. Memoriterek szöveghű előadása. 
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Nyelvtan: 

• Írásbeli: Mondatfajták felismerése, megnevezése. Tanult szófajok (főnév, melléknév, 

ige) felismerése és megnevezése; toldalékos formában is. Névelők, névutók helyes 

használata. Igeragozás. Igeidők, igekötők helyes használata. Tanult helyesírási 

szabályok alkalmazása különböző írástevékenységekben. 

Fogalmazás: 

• Írásbeli: Egy oldal terjedelmű elbeszélő fogalmazás készítése a tanult fogalmazási 

ismeretek felhasználásával. 

Matematika: 

• Írásbeli: Halmazok összehasonlítása.  

A tízes, százas ezres számszomszédok meghatározása.  

A helyes műveleti sorrend alkalmazása a négy alapművelet körében. 

 A kerekítés és becslés alkalmazása.  

Írásbeli összeadás, kivonás háromjegyű számokkal.  

Szorzótábla biztos ismerete.  

Írásbeli szorzás egyjegyű számmal.  

Fejszámolás: összeadás, kivonás, szorzás és osztás legfeljebb háromjegyű, nullára 

végződő számokkal.  

Fejszámolás: szorzás, osztás tízzel, százzal.  

Mérőeszközök és mértékegységek önálló használata.  

Szöveges feladatok megoldása megoldási algoritmus alkalmazásával.  

A téglalap és a négyzet kerületének kiszámítása.  

Téglatest és kocka felismerése, jellemzői.  



 50 

Ének- zene: 

• 20 dal (15 népzenei és 5 műzenei szemelvény) közül emlékezetből a-e” hangterjedelemben 

több versszakkal dalok előadása. 

Az ismert dalok olvasása kézjelről, betűkottáról. 

Ritmusvariáció, ritmussor alkotása a 2/4 és 4/4-es metrum helyes hangsúlyozásával.  

A tanult zenei elemek (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerése 

kottaképről (kézjel, betűkotta)  

A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlat pontos, folyamatos 

megszólaltatása. 

Rövid dallamfordulatok kézjelről, betűkottáról és hangjegyről való szolmizálása 

Környezetismeret: 

- A tanult növények és állatok felismerése. 

-  Testünk működésének ismerete. 

- Az iránytű ismerete, használata. 

-  A felszíni formák, vizek és ezek ábrázolása térképen. 

- Térképismeret. 

- Megfigyelés, leírás, és csoportosítás alkalmazása szóban és írásban. 

- Egyszerű kísérletek tanulmányozása. 

- Halmazállapot-változás, halmazállapotok. 

- Az egészség megőrzésének és a betegségek elkerülésének ismerete. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
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- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.  

- Kézi varrás alapöltéseinek alkalmazása a munkadarabok elkészítése során.  

- Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

- Egyszerű tárgyak elkésztése. 

- Mérések cm pontossággal. 

- A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 

- Ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezése. 

 

Vizuális kultúra: 

- Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése. 

- Az újként megismert anyagok és eszközök, megfelelő használata. 

- Egyszerű jelmez készítése, jelek, ábrák készítése, egyszerű tárgyak alkotása. 

- Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések 

elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az 

életkornak megfelelően 

 

4. ÉVFOLYAM 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

• Érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

• Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján,az olvasottakkal 

kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. 
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• A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, elrendezése, a szöveg tagolása bekezdésekre. 

• Adott vagy választott témáról önálló fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási 

ismeretek alkalmazásával. 

• Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is.  

• A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat. 

• A tanult helyesírási szabályoknak megfelelő tollbamondás leírása 

• Mondatfajták ismerete,megnevezése. 

• A rokon értelmű szavak, a többjelentésű, azonos alakú szavak helyes használata.  

• A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában 

is, szócsoportokban, mondatban és szövegben. 

• Különféle időben végbemenő cselekvések, történések megkülönböztetése, a létigék 

különböző ideje. 

• Az igekötő szerepének és írásmódjának helyes alkalmazása. 

• Az igemódok felismerése, mondatalkotás a megfelelő igemódokkal. 

• A számnév ismerete, csoportosítása, alkalmazása. 

• A fokozott számnévi alakok helyes használata. 

• A névelők és a névutók helyes használata,leírása. 

• A névmások alkalmazása a mondatokban. 

• A főnévi igenév ismerete, alkalmazása. 

 

Matematika: 
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• Számok sorba rendezése a 10 000-res számkörben 

• Alaki érték és valódi érték fogalmának ismerete 

• Számok halmazba rendezése tulajdonság alapján (oszthatóság,páros,páratlan) 

• Számok kerekítése tízesre, százasra és ezresre 

• Nyitott mondat megoldása 

• Összeadás-kivonás a 10 000-re számkörben  

• Hosszúságmérés, űrtartalommérés, velük kapcsolatos szöveges feladat elvégzése 

• Szorzás és osztás egyjegyű és kétjegyű szorzóval és egyjegyű osztóval 

• Egyszerű és összetett szöveges feladat megoldása 

• Maradékos osztás 

• Nyitott mondat önálló felírása szöveg alapján, annak megoldása 

• Szabály felismerése táblázatban, szabály felírása 

• Írásbeli műveletek megoldása előtt a becslés alkalmazása 

• Műveleti sorrend figyelembe vételével művelet elvégzése 

• Ábrán adott törtrészek megnevezése 

• Síkidomok és tulajdonságaik (párhuzamos, derékszög, hasonló, egybevágó) 

• Kerületszámítás 

 

Környezetismeret: 

• A hosszúság és az idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és 

időtartamok becslése. 
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• Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 

bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. 

• Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése. 

• A mozgásfajták megkülönböztetése (egyenletes és gyorsuló mozgás, ütközés). 

• Magatartásformák, szabályok, viselkedési normák különböző élethelyzetekben. Példák 

a helytelen és helyes viselkedésre. 

• Az emberi kommunikáció: beszéd, testbeszéd. 

• Egészségünk megőrzése,vitaminok,táplálékpiramis ismerete 

• Naprendszerünk bolygóinak megnevezése. 

• Bolygónkkal,a Földdel kapcsolatos fogalmak ismerete. 

• Víz, a szél és a napenergia hasznosítása. 

• A megújuló és nem megújuló energiaforrások. 

• Környezetszennyezés vízben,földön,levegőben 

• Magyarország elhelyezése,fő tájegységek ismerete. 

• Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk és hazánk néhány főbb természeti és kulturális 

nevezetessége. 
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Ének-zene: 

• A tanult dalok ismerete,a szövegtudás, a dallam és a ritmus egységes megszólaltatása. 

• Ritmusvariáció, ritmussor alkotása. A 3/4-es és 4/4-es metrumok helyes 

hangsúlyozása. 

• Nyújtott ritmus,éles ritmus felismerése. 

• Az ismert dalokat olvassa kézjelről,betűkottáról. 

• A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltassa meg. 

• A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről szolmizálja. 

• Zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusok megnevezése. 

 

Vizuális kultúra: 

• Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése 

• Rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat. 

• A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek 

differenciálása. 

• Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések 

elmondása a legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően. 

• Különböző típusú médiaszövegek felismerése. 

• A média alapvető funkcióinak felismerése (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés 

• Adott szövegben információk valóságtartalmának felismerése.  

• Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete. 
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Technika, életvitel és gyakorlat: 

• A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

• Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

• Visekledési normák ismerete a gyalogos és kerékpáros közlekedésben. 

• Méretazonosság megállapítása. 

• Vonalfajták ismerete (vastag, vékony, folytonos, szaggatott, pontvonal). 

• Körvonalrajz, alaprajz, vázlatrajz felismerése, készítése 

• Épület makett és járműmodell készítése konstrukciós játékok (faépítő, fémépítő, Lego) 

felhasználásával minta, kép, illetve rajz alapján 

• Textil készítése fonalból szövéssel. 

 

TESTNEVELÉS 

1. ÉVFOLYAM 

– lassú iramú futás 5 percig feladatokkal 

– szlalom futás 15 m-en, 5 m-enként akadály 

– futás időre: 30 m táv 

– 400 m futás 

– utánzó járások, ugrások (óriás, törpe, gólya, medve, sánta róka, nyuszi, béka...) 

– járás ütemtartással 

– kötélhajtás előre 
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– labda gurítása (haladás közben váltott kézzel), feldobás-elkapás, pattintás, guruló 

labda megfogása 

– pattintott labda elkapása ülésben, térdelésben, guggolásban 

– szlalom futás labdavezetéssel 

– célbadobás 5 m-ről 

– egykezes és kétkezes alsó és felső átadások 

– gurulóátfordulás előre guggoló támaszból guggoló támaszba 

– tarkóállás 

– kötélmászás 2-3 fogással 

– kislabdahajítás távolba 

– helyből távolugrás 

 

2. ÉVFOLYAM 

– kötetlen futás 6 percig 

– tartós futás 6 percig feladatokkal 

– 400 m futás 

– 30 m futás 

– akadályfutás 

– állórajt 

– kötélhajtás helyben 30 mp, kötélhajtás haladással 

– helyből távolugrás 

– kötélmászás 3-4 fogásig 
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– utánzó járások, ugrások ( óriás, törpe, gólya, medve, sánta róka, nyuszi, béka,...) 

– járás közben gyors átfordulások a test hosszanti tengelye körül 

– szökdelések előre, hátra, oldalt 

– kislabdahajítás távolba oldal-, harántterpeszállásból 

– guruló labda megállítása kézzel, lábbal 

– futás közben guruló labda felvétele 

– szlalom labdavezetés 

– dobások járásból, futásból távolba, célba 

– egykezes alsó, felső; kétkezes alsó, felső átadások 

– gurulóátfordulás előre guggoló támaszból guggoló támaszba, terpeszállásból 

guggolótámaszba 

– tarkóállás 

– bordásfalnál kézállás 

– hanyattfekvésből híd 

– hosszába állított 2 részes ugrószekrényre felugrás guggolásba, lépés és leugrás 

 

3. ÉVFOLYAM 

– kötetlen futás 7 percig 

– 400 m-es futás 

– 12 perces futás 

– 30 m-es futás állórajtból indulva 

– kislabdahajítás befordulással, utánlépéssel csapó mozdulattal 
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– helyből távolugrás 

– kötélmászás 4-5 fogásig 

– kötélhajtás helyben 1 percig, futás kötélhajtással 

– szökdelések előre, hátra, oldalt 

– szlalom labdavezetés 

– dobások járásból, futásból távolba, célba 

– pattintott átadás párokban haladás közben 

– egykezes és kétkezes alsó és felső átadások 

– gurulóátfordulások előre, hátra guggolótámaszból guggolótámaszba 

– zsugorfejállás 

– fekvésből emelés hídba 

– kézállás bordásfalnál 

– cigánykerék kísérletek 

– mérlegállás 

– tarkóállás 

– hosszába állított 3 részes ugrószekrényre felugrás guggolásba, lépés és leugrás 

– keresztbe állított 2 részes ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás 

 

4. ÉVFOLYAM 

– tartós futás 7-8 percig 

– 400 m-es futás 



 60 

– 12 perces futás 

– 30 m-es futás állórajtból indulva 

– guggolórajt, rajtgyakorlatok 

– futóiskola: térd-és sarokemelések 

– kislabdahajítás után lépéssel, befordulással, hajítómozdulat 

– kötélhajtás helyben 2 percig, kötélhajtás haladással 

– magasugrás átlépő technikával 

– kötélmászás 5-6 fogásig 

– szökdelések előre, hátra, oldalt 

– bátorugrás 

– gurulóátfordulás előre-hátra guggoló- és terpeszállásból guggoló és terpeszállásba 

– zsugorfejállás, fejállás 

– kézállásba fellendülés segítővel 

– fekvésből emelés hídba 

– cigánykerék kísérletek 

– tarkóállás 

– mérlegállás 

– keresztbe állított 2-3 részes ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás 

– hosszába állított 3-4 részes ugrószekrényre felugrás guggolásba, lépés és leugrás 

– felguggolás 3 részes ugrószekrényre és leugrás lábterpesztéssel 

– szlalom labdavezetés 
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– dobások járásból, futásból távolba, célba 

– egykezes és kétkezes alsó és felső átadások 

– pattintott átadás párokban haladás közben 

– labdaadogatás párokban két labdával 
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FELSŐ TAGOZAT 

 

MAGYAR NYELV 

5. ÉVFOLYAM 

Magyar nyelv: 

 

 Hang és betű 

A hangok, a beszédhangok keletkezése, a hangképzési folyamat. A hang és a betű 

megkülönböztetése. Hang- betű- írásjegy. 

A beszélőszervek és működésük. Beszédhangok csoportosítása: magán- és mássalhangzók.  

A rövid és hosszú magánhangzók; az ajakkerekítéses és ajakréses magánhangzók; magas és 

mély magánhangzók. 

A magánhangzótörvények (hangrendtörvény, illeszkedés).   

Az ábécé és a betűrend.  

 A mássalhangzók csoportosítása jegyeik és időtartamuk szerint. Zöngés és zöngétlen 

mássalhangzók.  

A mássalhangzótörvények (részleges hasonulás, teljes hasonulás, összeolvadás, egyéb msh. 

törvények). Hangtörvények a hangok között, a beszédben létrejövő törvényszerűségek.  

 

Helyesírási alapelveink 

- a kiejtés elve, 

- a szóelemzés elve, 

- a hagyomány elve, 
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- az egyszerűsítés elve. 

Az elválasztás. Az egyszerű és összetett szavak elválasztása. 

A szavak alakja és szerkezete 

Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak; hasonló alakú szavak; rokon értelmű szavak és 

kifejezések.  

Szólások és közmondások. Az ellentétes jelentésű szavak. A hangutánzó és a hangulatfestő 

szavak.  

A szavak szerkezete: az egyszerű és az összetett szavak; a toldalékos szavak. 

 

6. ÉVFOLYAM 

 Szófajok 

Szavak szófajának felismerése, megnevezése szövegben (ige, főnév, melléknév, számnév, 

névmás, igenév, viszonyszó, mondatszó). 

A szófajok jelentéstani és alaktani jellegzetességeinek ismerete. 

Az ige: 

Az ige jelentése, az igékhez járuló ragok, a ragozott igealakok helyesírása. Az igemódok és 

igeidők kapcsolata.  

Az ikes igék helyes használata. 

A névszók: 

-A főnév: A tulajdonnév és a köznév. (A személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, 

csillagnevek, intézménynevek, márkanevek, kitüntetések, címek helyesírása.) 

A szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása. 

-A melléknév fogalma, szerepe, fokozása, jelentésárnyalatai.  
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-A számnév fogalma, fajtái, helyesírása 

- A névmások fajtáinak ismeret 

A névszókhoz járuló jelek: a többes szám jele, a birtokos személyjelek, egyéb névszókhoz 

járuló jelek.  

Az igenevek: 

A főnévi igenév személyragozása, a melléknévi igenév fajtái, a határozói igenév. 

A határozószók: 

Használata és helyesírása. 

A viszonyszók: 

A névelő, a névutó, a kötőszók, az igekötők, a segédigék, a módosítószók helyes használata. 

A nyelvi eszközök (határozószók, viszonyszók) alkalmazása. 

A mondatszók 

Helyes használatuk, helyesírásuk. 

 

7. ÉVFOLYAM 

Az egyszerű mondat szerkezete 

A mondat fogalma. A mondat fajtái szerkezetük szerint: egyszerű és összetett. 

Az egyszerű mondat:  - tagolatlan mondat 

 - tagolt mondat:  a./ teljes: tő vagy bővített  

    b./ hiányos 

Az egyszerű mondatok a beszélő szándéka szerint, a mondatok hanglejtése, logikai minősége.  

Az egyszerű mondat helyesírása, a mondatvégi írásjelek. A mondatrészek: A, Á, T, H, J.   
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Az alany és az állítmány a mondat fő részei 

A predikatív (alany-állítmányi) szerkezet. A hozzárendelő szószerkezet. 

Az állítmány szófaja, fajtái: igei, névszói, névszói-igei.  

Az alany szófaja, fajtái: határozott, határozatlan, általános.  

Az alany, állítmány egyeztetése. 

A bővítmények. Az alárendelő szószerkezet, és a mellérendelő szószerkezet 

megkülönböztetése, felismerése.  

A tárgy, a tárgy szófaja és alakja. A tárgy fajtái: határozott, határozatlan. A tárgyas 

szószerkezet. 

Határozók, határozós szintagmák (szószerkezetek) a mondatban.   

A határozók fajtái, kifejezőeszközei, jelölésük az ágrajzban.  

- helyhatározó és képes helyhatározó, helyhatározós és képes helyhatározós 

szintagmák  

- idő-és számhatározó, idő-és számhatározós szintagmák 

- mód-és állapothatározó, mód-és állapothatározó szintagmák 

- eszköz-és társhatározó, eszköz-és társhatározó, szintagmák 

- ok-és célhatározó, ok-és célhatározó szintagmák 

- állandó határozó, állandó határozós szintagmák 

- ritkábban használt határozók és határozós szintagmák: eredet-, eredmény-, fok-, 

mérték-, hasonlító határozó 

Jelzők, a jelzős szószerkezetek, a jelzők fajtái, kifejezőeszközei, jelölésük elemzéskor:  

- a minőségjelző és a minőségjelzős szószerkezet,  

- a mennyiségjelző és a mennyiségjelzős szószerkezet,  
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- a birtokos jelző és a birtokos jelzős szószerkezet,  

- az értelmező jelző és az értelmező jelzős szószerkezet. 

 

8. ÉVFOLYAM 

Az összetett mondat 

Az összetett mondat szerkezete, a tagmondatok sorrendje. 

A mellérendelő összetett mondat fajtáinak felismerése, ilyen típusú mondatok alkotása. 

Az alárendelő összetett mondat fajtáinak felismerése, ilyen mondatok alkotása és ábrájuk 

jelölése 

A főmondat és mellékmondat fogalma, az utalószó és a kötőszó szerepe. 

Az összetett mondatok központozása: a mondatközi (vessző, pontosvessző, kettőspont) és a 

mondatvégi írásjelek használata. 

A szó szerinti és a tartalom szerinti idézés helyes írásmódja. 

A többszörösen összetett mondatok felismerése és a mondat ábrájának leírása. 

A szóalkotás 

Az alárendelő szóösszetételek fajtái és helyesírásuk. 

A mellérendelő szóösszetételek fajtái és helyesírásuk. 

A szóképzés fogalma, és leggyakoribb képzőinek az ismerete. 

A ritkábban használt szóalkotási módok felismerése: szóelvonás, szóvegyülés, mozaikszó-

alkotás. 
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Magyar irodalom 

5. ÉVFOLYAM 

 Mesék 

-A népmese és a műmese, a verses és a prózai forma közötti különbség felismerése  

- Az állatmese, a tréfás mese, csalimese, tündérmese műfaji sajátosságának ismerete, egy-egy 

példa felsorolása, cselekményük tömör összefoglalása 

-A mesei jellemzők, motívumok, meseformulák (mesekezdet, mesezárás, állandó kifejezések, 

meseszámok, átváltozások, eszközök, tárgyak, ismétlődő tettek, cselekedetek, szereplők, 

helyszínek)  

 Rím, ritmus 

- Az ütemhangsúlyos verselés ritmusának ismerete. A hangsúlyos és a hangsúlytalan szótag 

megkülönböztetése 

-A gyakori rímfajták (páros, kereszt-, bokor-, ölelkező, félrím) ismerete, a tiszta rím és az 

asszonánc 

- Az időmértékes verselés, a rövid és a hosszú szótag megkülönböztetése 

Petőfi Sándor: János vitéz 

- Petőfi Sándor pályaképe 

-A mű keletkezése, cselekménye, szerkezeti felépítése  

- Az elbeszélő költemény jellemzői 

-A hasonlat, a megszemélyesítés és metafora, s néhány nyelvi alakzat (megszólítás, felkiáltás, 

kérdés, felsorolás, ismétlés) felismerése 

-A meseszerű és a valós elkülönítése az elbeszélő költeményben 

- Az elbeszélés és leírás jellemzőinek ismerete 

- Memoriter: 1. fejezet 



 68 

 A mítoszok és a Biblia 

-A mítoszok és a mitológia fogalma, a mítosz műfaji jellemzői 

-A mítosz és a mese megkülönböztetése 

-A Biblia, Ószövetség- Újszövetség, evangélium, próféta, szállóige 

 Műnemek és műfajok 

-A tájleíró költemény, az életkép, a regény műfaji jellemzői 

- Az alkotások műfaji sajátosságainak felismerése az alábbi versekben: 

Petőfi Sándor: Az alföld, István öcsémhez, Egy estém otthon, 

Memoriter:Arany János Családi kör c. verse 

-Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regénye 

A mű cselekménye, szerkezete, a szereplők cselekedeteinek, jellemének megértése. 

 

6. ÉVFOLYAM 

 Monda, rege, ballada 

A monda műfaji jellemzői, néhány mondatípus (hiedelemmonda, történeti monda, 

eredetmonda, helyi monda).  

A rege műfaji jellemzői. Hősi ének, motívum.  

A monda és a mese műfaji jellemzőinek megkülönböztetése.  

A ballada műfaji jellemzői (népballada, műballada). Az időmértékes verselés, a leggyakoribb 

verslábak. Szóképek, nyelvi alakzatok. 

A románc ismertetőjegyei (Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka) 

Tudja önállóan elmondani az alábbiakat (memoriterek): 
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- Arany János: Rege a csodaszarvasról (legalább 6 versszak a műből) 

- Kőmíves Kelemenné (balladarészlet-36sor) 

- Arany János: A walesi bárdok 

Arany János: Toldi: 

Arany János pályaképe. 

A Toldi forrásai. Fogalmak: elbeszélő költemény, előhang, mottó. 

Az epikus művek szerkezeti egységei és jellemzőik. A mű cselekménye és szerkezete, a 

konfliktus kibontakozása. Az életkép fogalma. 

A fordulópont. Néhány szókép (hasonlat, megszemélyesítés, metafora, allegória) és jellemzői. 

Nyelvi sajátosságok. 

Az epizód fogalma. A hangsúlyos (ütemhangsúlyos, magyaros) verselés, a felező tizenkettes. 

A páros rím. 

Tudja önállóan emlékezetből elmondani az alábbiakat (memoriterek): 

Előhang végig; Első ének:1-3. vsz.; 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

A regény forrásai, a történelmi regény. A szöveg nyelvi sajátosságai. Az adott kor, a mű 

cselekménye és szerkezete. Ismétlődő motívumok, helyzetek, kalandok, konfliktusok, 

helyszínek, az idő és a tér mozzanatai. Szereplők, jellemzések, sorsok.  

Memoriter: Dobó esküje. 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi  

Az elbeszélő költemény, a vándormotívum, szereplők, sorsok, konfliktusok, helyzetek, 

kalandok, jellemzések. Népmesei jegyek a műben. Ismétlődő motívumok. Az időmértékes 

verselés, a hexameter. 
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7. ÉVFOLYAM 

A reformkor 

-A reformkor, a romantika a jellemzői 

     Kölcsey Ferenc pályaképe, Vörösmarty Mihály életútja 

-A romantikus stílusjegyek felismerése, az alábbi művek elemzése: 

Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, Parainesis Kölcsey Kálmánhoz, 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

- Az epigramma, a himnusz, a parainesis, az óda fogalma 

- A Himnusz és a Szózat összehasonlító elemzése 

  Memoriter: Himnusz, Huszt, Szózat 

    Petőfi Sándor élete 

- A lírai, epikai műfaji sajátosságok felismerése Petőfi Sándor költészetében, verselemzések 

    Memoriter: Reszket, a bokor, mert… (dal) 

          Szeptember végén (elégia) 

          Egy gondolat bánt engemet (rapszódia) 

    Arany János pályaképe 

 - A szatíra, anekdota, szállóige fogalma, megjelenése Arany János A fülemile c. művében 

 - A ballada műfaji és nyelvi sajátosságai Arany János Szondi két apródja c. írásában   

A regény változatai  

 Jókai Mór pályaképe  

- Jókai Mór: A kőszívű ember fiai: a regény cselekménye, a szerkezet jellemzői, szereplők és 

jellemek 
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  Mikszáth Kálmán életútja  

 - Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője: az idő és a tér, a cselekmény és a szerkezet, a 

legendák és jellemek  

Kisepikai alkotások 

- Mikszáth Kálmán A néhai bárány, Bede Anna tartozása című műveinek elemzése, a          

novella szerkezeti jellemzői, a karcolat 

8. ÉVFOLYAM 

A Nyugat írói 

-A megjelölt írók, költők pályaképe, felsorolt műveik műfaji sajátosságainak bemutatása, s az 

irodalmi fogalmak alkalmazása. 

- Ady Endre: A föl-földobott kő, Párisban járt az Ősz, Őrizem a szemed, A magyar Ugaron 

(memoriterek) 

- Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád pályaképe, versei 

- Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (novellaszerű humoreszkek sorozata, ciklusa)  /részletek a 

műből/ ( helyzetkomikum, jellemkomikum, tragikomikum, irónia, groteszk) 

- Tamási Áron: Ábel a rengetegben /regény, trilógia, humor, népi írók/ (A mű keletkezése, 

cselekménye, szerkezeti felépítése, jellemek) 

- József Attila pályaképe, memoriterek: Tiszta szívvel, Anyám 

- Radnóti Miklós: Tétova óda, Nem tudhatom /memoriter / (óda, sormetszetes jambikus        

sorok) 

Irodalom és történelem: szemelvények az 1945 utáni magyar irodalomból 

-Sánta Ferenc, Örkény István, Kertész Imre, Szabó Pál, Illyés Gyula, Sütő András, Lázár     

Ervin egy- egy műve, művének részlete 
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MATEMATIKA 

5. ÉVFOLYAM 

Számtan, algebra 

 – Természetes számok írása, olvasása, számegyenesen ábrázolása, összehasonlítása. 

 – A tízes számrendszer biztos ismerete. 

 – Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. 

 – Törtek, tizedes törtek fogalma, ábrázolása, összehasonlítása. 

 – Legfeljebb egyjegyű nevezőjű törtek, legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek 

összeadása, kivonása, természetes számmal szorzása. 

 – Negatív számok értelmezése. 

 – Összeadás, kivonás a negatív számok körében. 

 – Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 

 – Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – Tájékozódás síkban, térben. 

 – Helymeghatározás gyakorlati helyzetekben. 

 – Konkrét pontok ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben. 

 – Pontok koordinátáinak leolvasása. 

 – Grafikonok értelmezése, összetartozó adatok ábrázolása. 

 – Sorozatok képzési szabályának követése, felismerése. 
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Geometria, mérés 

 – Geometriai alapfogalmak szemléletes ismerete (párhuzamosság, merőlegesség, távolság). 

 – Adott tulajdonságú ponthalmazok rajzolása. 

 – Szögek fajtáinak felismerése, szög mérése. 

 – Négyzet, téglalap tulajdonságainak ismerete, kerület, terület számítása. 

 – Testek tulajdonságainak megfigyelése (lapok, élek, csúcsok, hálók). 

 – Kocka, téglatest hálója, felszíne, térfogata. 

 – Mérés különböző egységekkel. 

 – Hosszúság, terület, térfogat, idő, tömeg mértékegységeinek ismerete, átváltásuk. 

Valószínűség, statisztika, mérés 

 – Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen esemény felismerése. 

 – Mérési adatok lejegyzése, becslése, ábrázolása. 

 – Két szám számtani közepének meghatározása. 

 

6. ÉVFOLYAM 

Számtan, algebra 

 – Racionális számok halmaza. 

 – Racionális számok abszolút értéke. 

 – Szorzás, osztás törtekkel, tizedes törtekkel. 

 – Műveletek negatív számokkal. 

 – Becslések racionális számok körében. 

 – Osztó, többszörös fogalma. 
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 – Oszthatósági szabályok (2, 5, 10, 4, 3, 9). 

 – Legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó számolása definíció alapján. 

 – Számok felbontása prímtényezőkre. 

 – Egyenes és fordított arányosság felismerése, ábrázolása, számolási feladatok. 

 – Százalék fogalma. 

 – Százalékszámítás arányos következtetéssel. 

 – Egyszerű, elsőfokú egyenletre vezető szöveges feladatok megoldása következtetéssel 

(fordított irányú okoskodással, ábrarajzolással, mérleg-elvvel). 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – Változó helyzetek, időben lejátszódó történések megfigyelése, szavakban való 

megismétlése. 

 – A változás kiemelésének tudása. 

 – Együttváltozó adatok lejegyzése, ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben. 

Geometria, mérés 

 – Tengelyes szimmetria tulajdonságainak ismerete. 

 – Alapszerkesztések (másolás, merőleges, párhuzamos, szakaszfelező merőleges). 

 – Vázlatkészítés. 

 – Szerkesztés lépéseinek lejegyzése. 

 – Tengelyes tükrözés. 

 – Sokszögek kerülete. 

 – Téglatestek felszínének, térfogatának számítása. 

Valószínűség, statisztika 

 – Biztos, lehetetlen esemény felismerése. 
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 – Adatok lejegyzése, ábrázolása oszlopdiagramon, kördiagramon. 

 – Néhány szám számtani közepének (átlagának) kiszámítása. 

 

7. ÉVFOLYAM 

Számtan, algebra 

 – Hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre. 

 – Hatványozás azonosságai konkrét példákon. 

 – Számok normálalakja. 

 – Betűk használata. 

 – Algebrai kifejezések. 

 – Egytagú algebrai kifejezések összeadása, kivonása, szorzása. 

 – Kéttagú algebrai kifejezések szorzása egytagú és kéttagú algebrai kifejezéssel. 

 – Szöveges feladatok algebrai modelljének felismerése, meghatározása. 

 – Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 

 – Elsőfokú egyenletekre vezető szöveges feladatok megoldása. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – Lineáris függvények ábrázolása táblázattal. 

 – A lineáris függvény egyszerű tulajdonságai, tengelymetszet, meredekség, növekedés, 

csökkenés. 

 – Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet grafikus megoldása 

 – Sorozatok folytatása, szabály felismerése. 
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Geometria 

 – Háromszögek nevezetes vonalainak ismerete. 

 – Háromszögek területének kiszámítása. 

 – Négyszögek osztályozása, paralelogramma, trapéz, rombusz tulajdonságai. 

 – Speciális négyszögek területének kiszámítása. 

 – Kör kerületének, területének kiszámítása. 

 – Középpontos tükrözés fogalma, tulajdonságai, szerkesztése. 

 – Szögfelező szerkesztése. 

 – Középpontosan szimmetrikus alakzatok. 

 – Szabályos sokszögek ismerete. 

 – Háromszögek szerkesztésének alapesetei. 

 – Szerkesztés lépéseinek lejegyzése. 

 – Háromszögek egybevágóságának alapesetei. 

 – Sokszögek átlóinak száma, belső, külső szögeinek összege. 

 – Egyenes hasábok, henger jellemzése, hálója. 

Valószínűség, statisztika 

 – Valószínűségi kísérlet kimeneteleinek felsorolása. 

 – Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma. 

 – Adatok gyűjtése, rendszerezése, ábrázolása. 

 – Adatsokaság jellemzése. 

 

8. ÉVFOLYAM 
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Számtan, algebra 

 – Alapműveletek a racionális számok körében. 

 – Konkrét számok négyzetgyöke. 

 – Egyszerű algebrai egész kifejezések átalakítása, helyettesítési értékének kiszámítása. 

 – Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása. 

 – Szöveges feladatok megoldása. 

 – A problémamegoldás lépéseinek tudatos követése. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – Egyszerű másodfokú függvények. 

 – Az abszolútérték függvény. 

 – Hozzárendelési szabállyal adott függvények ábrázolása derékszögű 

koordinátarendszerben. 

 – Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 

 – Sorozatok és vizsgálatuk, számtani, mértani sorozat. 

Geometria 

 – Sokszögek csoportosítása különböző szempontok szerint. 

 – Háromszög, négyszög alapú hasábok, felszínük, térfogatuk. 

 – Térbeliség ábrázolása két dimenzióban, síkmetszetek, nézetek, vetületek. 

 – Eltolás a síkban – szerkesztések. 

 – Konkrét vektorok. 

 – Nagyítás, kicsinyítés felismerése hétköznapi szituációkban. 

 – Pitagorasz tétel ismerete. 
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 – Pitagorasz tétel alkalmazása síkbeli és térbeli számításoknál. 

Valószínűség, statisztika 

 – Teljes eseményrendszer, és részhalmazai. 

 – Valószínűség becslése. 

 – Relatív gyakoriság. 

 – Adatsokaság jellemzése közepekkel (módusz, medián, átlag). 

 – Grafikonok olvasása, készítése. 

 

TÖRTÉNELEM 

5. ÉVFOLYAM 

Mezopotámia. Egyiptom. India. Spárta. A görög – perzsa háborúk. Nagy Sándor. A hódító 

Róma. Julius Caesar. Pannónia. A kereszténység születése. A honfoglalás. 

6. ÉVFOLYAM 

Az Iszlám. Lovagok, parasztok, polgárok, szerzetesek. Szent István. Szent László és Könyves 

Kálmán. A tatárjárás. Hunyadi János és Mátyás. A mohácsi csata. A nagy földrajzi 

felfedezések. Napkirályok, nagy királyok. Élet a hódoltságban. Várháborúk. A török kiűzése. 

II. Rákóczi Ferenc.  

7. ÉVFOLYAM 

Az észak-amerikai függetlenségi háború története. Bonaparte Napóleon, Európa ura. Mária 

Terézia a jóságos uralkodónő. II. József a „kalapos király”. A reformkor szerepe a Magyar 

Királyság történelmében. Széchenyi István gróf élete és munkássága. Az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc politikai és katonai eseményei. Az olasz egység létrejötte. A 

német egység megteremtése. Az amerikai polgárháború. Az osztrák - magyar kiegyezés és 

jelentősége. Hazánk az Osztrák – Magyar Monarchiában. Az első világháború. 

8. ÉVFOLYAM 
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A Párizs környéki békék. Politikai irányzatok a nagy háború után. A bolsevik Szovjetunió. A 

nemzetiszocialista Németország. A trianoni békediktátum. Horthy Miklós kormányzósága. A 

második világháború jelentősebb eseményei. A kétpólusú világ. Az európai egységfolyamat. 

Hazánk a kommunista elnyomás éveiben. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

Magyarok kisebbségi sorban.  

ANGOL NYELV 

4. ÉVFOLYAM 

 

Nyelvhelyesség: Létige (is, are, am), Számok 1-20, ABC, Név megkérdezése, Üdvözlés, 

Bocsánatkérés, elismerő kifejezések, szinek, ’s, egyes szám, többes szám, érzelmet kifejező 

mellék-nevek, létige tagadása, „this”, have got”,this, that, these,those, „it is from…”, have 

got, “be”, utasítások, Instrukciók adása, there is, there are, „like”, „let’s”, „can”,„like”, 

„don’t like”, „Don’t…”, név-mások,  

tiltás kifejezése, sima Jelen idő, Who, What, Where, Present Simple kijelentés, Present Simple 

tagadás, Present Simple kérdés, Rövid válaszok, is/are going to 

Témák: Iskola, barátok, Iskolám, osztálytermünk, család, én és a családom, iskola, fantázia 

és valóság, színek és formák, kedvenc meséim, könyveim, képzeletem világa, sport, testrészek 

és mozgás, test-részek, kinézet, országok, természet, állatok, kisállatok, kedvenc állataim, 

állatok a ház körül, vadon élő és állatkerti állatok, otthon, szobák, bútorok, tárgyak, a ház 

részei, étkezés, napi étkezések, kedvenc ételeim, italaim, egészséges táplálkozás, a hét napjai, 

idő kifejezése, öltözködés,Évszakok és ruhadarabok, Idő, évszakok és hónapok, a hét napjai és 

napszakok, ünnepek és hagyományok, Szabadidő, Szabadidős tevékenységek, az óra, időjárás. 

Cél: A tanuló aktívan vegyen részt a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi 

óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol 

ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. 

 



 80 

5. ÉVFOLYAM 

Nyelvhelyesség: létige ragozása(kijelentés, kérdés, tagadás), There is / are szerkezet 

használata, birtoklás kifejezése (have got szerkezet), többesszám,  tudás, képesség kifejezése 

(can használata), Egyszerű jelen idő használata 

Témák: városok, települések, (az én falum), család (családtagok bemtatása), kisállatok( 

kedvenc állataim), veszélyeztetett állat- és növényvilág, szelektív hulladékgyűjtés, szabadidő, 

óra, napirend, üzletek, vásárlás, iskola, tantárgyak, barátok, sport, mozgás 

Cél: ismert témakörökhöz kapcsolódó kérdéseket, rövid szövegeket megértsen, képes legyen 

részt venni a tanult témakörökön belül szituációkban, kérdéseket föltenni, és azokra válaszolni 

6. ÉVFOLYAM 

Nyelvhelyesség: Egyszerű jelen idő, Folyamatos jelen idő, Sima múlt, There was/ there were 

használata, Sima múlt tagadás és kérdés használata, Jövő idő képzése, Melléknévfokozás, 

have to/don’t have to, Jövő idő, will/won’t alkalmazása, Melléknevek és prepozíciók (good at, 

bored with stb.)használata, kérdőszavas kérdések 

Témák Család, Otthon, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak, Természet, állatok, 

Városok, települések, Épületek, utcák, Tájékozódás, útbaigazítás, Vásárlás, Sport, testrészek 

és mozgás, sportfelszerelések, szabadtéri programok, Természet, állatok, Utazás, pihenés, 

Vakáció, nyaralás, Otthon, Környezetünk védelme, Szabadidő, szórakozás, Fantázia és 

valóság, Tudomány, technika, Földünk és a világűr 

Cél: A tanuló legyen képes megérteni a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal tudjon 

kommunikálni. Felkészülés után el tudjon mondani rövid szövegeket. 
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7. ÉVFOLYAM 

Nyelvhelyesség: Present Perfect és sima múlt, some, any, no használata, udvarias kérés, 

segítség adása, Can / Could / Would képzése, Tanácsadás használata, should, 

melléknévfokozás, jövő idő, be going to, folyamatos múlt idő képzése, can/can’t használata, 

phrasal verbs használata, countable uncountable használata, melléknevek és prepozíciók 

(good at, bored with stb.) alkalmazása, melléknevek, határozószavak 

Témák: Természet, állatok,kedvenc állataim, kisállatok, felelős állattartás, utazás, pihenés, 

vakáció, nyaralás, Szabadidő, szórakozás, fantázia és valóság, képzeletem világa, múltunk és 

jövőnk, zene, művészetek, Iskolám, osztálytermünk, tantárgyaim, tanáraim, osztálytársaim, 

barátaim, tanórán kívüli közös, kontinensek, tájegységek, utazás belföldön és külföldön, 

otthon, szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem, tudomány, technika, környezetünk 

védelme, mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások, Iskolai élet más országokban, országok és 

nevezetességeik, számítógépek és az internet 

Cél: legyen képes tanult témakörben 1-2 percig önállóan beszélni, részt venni egyszerű 

szituációban, korábban nem látott képről beszélni. Ezen felül a nyelvismeretét kreatívan 

alkalmazza egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, ismert témákról. 

8. ÉVFOLYAM 

Nyelvhelyesség: Egyszerű és folyamatos jelen kifejezése, múlt idő kifejezése – egyszerű és 

folyamatos múlt összehasonlítása, jövő idők (will/be going to), melléknévfokozás, Befejezett 

jelen idő kifejezése, helyhatározás, tanácsadás- should segédige használata, CanI …./Would 

you like…..? használata 

Témák: család (családtagok, események, ünnepek), utazás, táborok, közlekedés, étkezés, 

egészséges ételek, étteremben, betegségek, városban, bevásárlás (látnivalók, tájékozódás), 

öltözködés, divat, időjárás, sport, testrészek, média, kommunikáció 

Cél: legyen képes tanult témakörben 1-2 percig önállóan beszélni, részt venni egyszerű 

szituációban, korábban nem látott képről beszélni 
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KÉMIA 

7. ÉVFOLYAM 

Kémiai részecskék, elemi részecskék, az atom felépítése, kémiai kötések, fizikai és kémiai 

tulajdonságok, fizikai és kémiai változások, halmazállapotok, halmazállapot-változások, 

energiaváltozással járó folyamatok, oldatok, oldatok töménysége, az anyagok csoportosítása, 

anyagmennyiség, balesetvédelmi szabályok, veszélyjelzések, a kísérletezés eszközei, a 

periódusos rendszer, kémiai jelrendszer, környezetvédelem alapjai. 

8. ÉVFOLYAM 

Kémiai egyenletek, égés, sav-bázis reakciók, redoxi reakciók, megfordítható folyamatok. 

Néhány fontos szervetlen anyag (levegő, víz, oxigén, nitrogén, hidrogén, klór, konyhasó, 

szén-dioxid, szén-monoxid, vas,acél, alumínium), ipari folyamatok (vas- és acélgyártás, 

alumíniumgyártás, mészégetés, mészoltás, üveggyártás, papírgyártás), tápanyagok 

(szénhidrátok, fehérjék, zsírok, olajok, vitaminok és ásványi anyagok), háztartási vegyszerek 

(mosószerek, vízlágyítók, fertőtlenítőszerek, növényvédő szerek). Megújuló energiaforrások 

(nap, szél, biomassza, geotermikus), nem megújuló energiaforrások (ásványi szenek, kőolaj, 

földgáz), energiatárolás módjai (szárazelem, akkumlátor). Környezettudatos viselkedés 

alapjai. 

FIZIKA 

7. ÉVFOLYAM 

• A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a 

látottak elmondására.  

• Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, idő, sebesség, 

tömeg, erő, hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt 

mértékegységeit. 

• Legyen tisztában az energiamegmaradás törvényének alapvető jelenőségével. Értse, 

hogy egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem. 
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• Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. hó 

olvadása, vizes ruha száradása). 

• Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek, 

mérések elvégzésére, azok értelmezésére.  

8. ÉVFOLYAM 

• Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 

• Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. 

• Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 

• Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a 

legnagyobb. 

• A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket a tanórán és az iskolán 

kívüli életben egyaránt.  

• Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.  

• Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen 

képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- 

és árammérésre. Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat. 

• Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának 

lehetőségeit. 

• A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni. 

• Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint. 

• Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, 

ismerje a szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket. 

• Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei, 

természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között.  
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BIOLÓGIA 

7.ÉVFOLYAM 

A forró éghajlati öv élővilága 

A mérsékelt éghajlati öv élővilága 

A hideg övezet élővilága 

A növények és állatok rendszertana 

A rendszerszemlélet fejlesztése rendszer és környezete kapcsolatának elemzésén keresztül.  

 – A rész és egész viszonyának felismerése az élő egységes egész és a benne összehangoltan 

- működő szerveződési szintek összefüggésében.  

 – A növényi és az állati sejt hasonlóságainak megállapításával a természet egységére 

vonatkozó elképzelések formálása.  

 – Az ember természetben elfoglalt helye, a természetben megjelenő méretek és 

nagyságrendek érzékeltetésével.  

   – A sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok összekapcsolása a növényi sejt és 

növényi szervek működésének példáján 

8.ÉVFOLYAM 

Szépség, erő, egészség: 

A kétoldali szimmetria felismerése, példák szimmetrikusan és aszimmetrikusan elhelyezkedő 

szervekre. 

A bőr szöveti szerkezetének és működésének összefüggése 

Az emberi csontváz fő részei, a legfontosabb csontok felismerése. 

A szervezet anyag- és energiaforgalma: 

A táplálékok csoportosítása jellegzetes tápanyagtartalmuk 
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A fő tápanyagtípusok útjának bemutatása az étkezéstől a sejtekig.  

Az emésztőszervrendszer és egészsége 

A keringési szervrendszer és egészsége 

A kiválasztó-szervrendszer és egészsége 

A belső környezet állandóságának biztosítása: 

 Az idegrendszer felépítése 

Az idegrendszer főbb részei. Az idegsejt felépítése és működése. 

A feltétlen és a feltételes reflex. 

Az idegrendszer egészsége 

A fogamzástól az elmúlásig:  

A férfi és a nő szaporodási szervrendszerének felépítése és működése.  

Elsődleges és másodlagos nemi jellegek. 

A nemi hormonok és a pubertás. 

Az ivarsejtek termelődése, felépítése és biológiai funkciója.  

A menstruációs ciklus 

A fogamzásgátlás módjai, következményei 
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TERMÉSZETISMERET 

5. ÉVFOLYAM 

Az anyag és néhány fontos tulajdonsága 

• Ismerje fel a természetes és a műanyagokat. 

• A halmazállapotok felismerése 

• Mérések önálló elvégzése (hőmérséklet, hosszúság, időtartam) 

• A levegő tulajdonságainak ismerete. 

• A víz három halmazállapotának ismerete és megkülönböztetése 

• A talaj fogalma, tulajdonságai és a talaj védelmének ismerete. 

Élet a kertben: 

• Az évszakok, az éghajlati elemek hatása a növények fejlődésére. 

• A növényi szervek feladatainak ismerete 

• A különböző termések megkülönböztetése 

• A növényi szervek összehasonlítása. 

• Kártevők és kártételük ismerete 

• Ismerje a termesztett növények jelentőségét a táplálkozásban (egészséges táplálkozás) 

• A hasznos madarak ismerete. 

Állatok a házban és a házkörül 

• Az állatok élőhelye – életmódja – testfelépítése valamint a szervek felépítése és 

működése közti összefüggés felismerése, magyarázata, példákkal történő bizonyítása.  

• A megismert állatok csoportosítása 
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• Az állati eredetű tápanyagok táplálkozásban betöltött szerepének és fogyasztásuk 

egészségvédelmi szabályainak megismerése, alkalmazása 

• A gerinces és gerinctelen állatok testfelépítése közti különbség felismerése 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 

• Felszínformák ábrázolásának felismerése a térképen 

• A térkép jelrendszerének értelmezése. A különböző jelrendszerű térképek elemzése 

• A méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggés felismerése 

• Távolság meghatározása térképen 

• Iránymeghatározás a valós térben és a térképen 

• A különböző térképek ábrázolási és tartalmi különbségeinek megállapítása 

• Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén, a jelrendszer alapján 

• Tájékozódás a földgömbön és a térképen. Földrészek, óceánok felismerése a 

különböző méretarányú és ábrázolásmódú térképeken 

• Tájékozódás Európa térképén 

• Nevezetes szélességi körök felismerése a térképen 

Állandóság és változás környezetünkben, kölcsönhatások 

• A mozgások csoportosítása. 

• A mágneses kölcsönhatások felismerése 

• Testek elektromos állapotának  felismerése 

• Az energiafajták és az energiaváltozások csoportosítása a mindennapi életből hozott 

példák alapján. 

• Példák a megújuló és a nem megújuló „energiaforrásokra “ és azok felhasználására.  
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• Hőtágulás, hőterjedés, lényegének ismerete 

• A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód ismerete 

• A fény tulajdonságainak (terjedés, visszaverődés, elnyelés) ismerete 

A Föld és a világegyetem 

• Az égitestek ismerete hasonlóságainak és különbségeinek azonosítása 

• A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggéseinek ismerete 

• A Föld gömb alakja, a napsugarak hajlásszöge és az éghajlati övezetek közötti 

összefüggés felismerése 

• Éghajlati övezetek megnevezése elhelyezkedésük alapján. Jellemzőik összehasonlítása 

• Éghajlamódosító tényezők felismerése példákban 

• Éghajlati diagramok, éghajlati térképek információtartalmának leolvasása, az adatok 

értelmezése 

• Topográfiai fogalmak: Világegyetem, Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, 

Vénusz, Neptunusz, Szaturnusz, Uránusz, Hold  

6. ÉVFOLYAM 

Felszíni és felszín alatti vizek: 

•  Felszín alatti vizek összehasonlítása, ismerete 

• A legjelentősebb hazai állóvizek és folyóvizek, főfolyó, mellékfolyó és torkolat 

felismerése a térképen 

• Topográfiai fogalmak: Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, 

Dráva, Rába, Szigetköz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget  

Vizek, vízpartok élővilága: 

• A vízi és vízparti élőhely környezeti tényezőinek összehasonlítása 
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• Egysejtű élőlények 

• A megismert növények felismerése, hasznosításuk bemutatása 

• Az állatok vízi élethez való alkalmazkodásának példákkal történő bizonyítása 

• Állatok különböző szempontú csoportosítása 

• Az állatok felismerése faji bélyegek segítségével 

• Rendszertani kategóriák nagyságrendjének ismerete 

• Táplálkozási láncok megismerése, az életközösség egészséges fejlődésében betöltött 

szerepének ismerete 

Alföldi tájakon: 

• Az alföldi tájak természeti adottságainak jellemzése, az alföldek kialakulása 

• Diagramok, tematikus térképek információtartalmának értelmezése 

• Az életközösség ökológiai szemléletű jellemzése 

• Az állatok és növények felismerése faji jellemzőik segítségével 

• Életmódjuk – testfelépítésük oksági összefüggésének ismerete, magyarázata 

• A mező állatainak csoportosítása, rendszerezése 

• A nemzeti parkok ismerete 

• A szántóföldi növények 

• A természeti és kultúrtáj összehasonlítása. 

• Topográfiai fogalmak: Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, 

Kiskunság, Nagykunság, Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr 

Hegyvidékek, dombvidékek: 

• A földfelszín kialakulásában résztvevő folyamatok ismerete 
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• Aprózódás és a mállás közti különbség azonosítása 

• A külső és a belső erők közti különbség ismerete 

• Néhány jellegzetes hazai kőzet felismerése 

• Az Északi-középhegység és a Dunántúli-középhegység bemutatása 

• Alföldek és a hegyvidékek éghajlatának összehasonlítása 

• A természetes növénytakaró övezetes változásának magyarázata 

• Természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági kapcsolatok felismerése 

• Különböző tájak éghajlati jellemzőinek összehasonlítása éghajlati térképek és 

diagramok alapján 

• Az ásványkincsek és az ipar összefüggéseinek felismerése 

• A környezeti igény és a növény termesztése közötti összefüggés bizonyítása, a talaj és 

az éghajlati adottságok alapján 

Az erdő életközössége: 

• A növények környezeti igénye és előfordulása közti oksági összefüggés ismerete 

• A tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása 

• Növénytársulások hasznosságának, különbségeinek felismerése, életközösségben 

betöltött szerepének ismerete 

• A gombák  

• Pókszabásúak, rovarok: lepkék, bogarak. Rendszertani kategóriák hierarchiájának 

felismerése 

• A táplálkozási láncok az erdőben 

A természet és a társadalom kölcsönhatásai: 

• A gazdasági ágazatok közötti összefüggések bemutatása konkrét példákon keresztül 
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• Településtípusok és a gazdasági szerepüknek bemutatása konkrét példákon 

• Vasút- és közúthálózat szerkezetének ismerete 

• A társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok kapcsolatának feltárása a lakóhely 

környezetében 

• Az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatok felismerése a 

lakóhelyen és környékén 

Az ember szervezete és egészsége: 

• Az életszakaszok változásának és okainak magyarázata 

• A bőr felépítése – működése 

• A mozgásszervrendszer felépítése – működése 

• A táplálkozás, a légzés 

• Az anyagcsere  

• Az érzékszervek 

• A veszélyhelyzetek  

• Az elsősegélynyújtás 

• A betegség tüneteinek felismerése 

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 

7 .ÉVFOLYAM 

A szilárd Föld anyagi és folyamatai: 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) 

összehasonlítása, ismerete 

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző talajtípusok 
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A folyamatosan változó bolygó és környezet 

Geológiai (belső) erők,és a földrajzi (külső) erők felismerése 

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok megkülönböztetés 

Tájékozódás a földtörténeti időben 

A földrajzi övezetesség alapjai: 

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők 

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatai 

A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatai 

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatai 

A függőleges földrajzi övezetesség 

Gazdasági alapismeretek: 

A gazdaság értelmezése  

Pénzügyi alapismeretek 

Egy termék árát befolyás  

A piac működési alapelvei  

Nemzetközi együttműködések 

Afrika és Amerika földrajza: 

Afrika és Amerika természetföldrajza 

Afrika  és  Amerika társadalomföldrajza 

A trópusi mezőgazdaság 

Egyiptom 
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Természetföldrajzi övezetesség, 

Amerika országföldrajza 

Topográfiai ismeretek: Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, Dél- és 

Kelet-afrikai- magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazonas- és Kongó-medence, Szahara, 

Szudán; Mississippi- és Paraná-alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel. Amerika részei. 

Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, Nílus, Orinoco, Paraná; 

asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna.  

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Alexandria, Atlanta, 

Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, New Orleans, New York, Rio de 

Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilícium-völgy, Washington. 

Ázsia földrajza 

Ázsia természetföldrajza 

Ázsia társadalomföldrajza 

Ázsia regionális földrajza 

Topográfiai ismeretek: Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- 

és Japán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Közép-szibériai-

fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolungma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, 

Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopotámia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; 

Fekete-, Japán- és Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahmaputra, 

Indus, Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris.  

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország; Hongkong, 

Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi 

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza: 

Ausztrália, a kontinensnyi ország 

A sarkvidékek földrajza 

A világtenger földrajza 
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Topográfiai ismeretek: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-

hegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray. Ausztrália, Új-

Zéland; Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék (Antarktisz). 

8.ÉVFOLYAM 

Európa általános földrajza 

Topográfiai 

ismeretek 

Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.  

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán. 

 

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 

Topográfiai 

ismeretek 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, 

Pireneusi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-

ősföld, Balkán-, Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, Dalmácia, 

Etna, Finn-tóvidék, Vezúv; Pó.  

Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög. 

Atlanti-Európa földrajza 

Topográfiai 

ismeretek 

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont 

Blanc, Pennine; La Manche, Rhône, Szajna, Temze.  

Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-

angliai-iparvidék. 

 

Kelet- és Közép-Európa földrajza 
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Topográfiai 

ismeretek 

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-

medence, Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; 

Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi 

út, Visztula, Volga.  

Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, 

Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd. 

A Kárpát-medencevidék földrajza 

Topográfiai 

ismeretek 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; 

Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, 

Székelyföld, Őrvidék, Partium. 

A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

Topográfiai 

ismeretek 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, 

Hargita; Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; 

Arad, Belgrád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, 

Marosvásárhely, Munkács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, 

Temesvár, Zágráb. 

Magyarország természeti és kulturális értékei 

Topográfiai 

ismeretek 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-

fennsík, Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), 

Villányi-hegység, Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, Baranyai-, 

Somogyi- és Tolnai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-

síkság, Győri-, Marcal- és Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, 

Jászság, Őrség; Szigetköz, Mohácsi- és Szentendrei-sziget, Tihanyi-

félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, 

Zala. A magyarországi világörökség helyszínek és nemzeti parkok. 

Magyarország társadalomföldrajza 
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Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, 

Hajdúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, 

Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, 

Szentgotthárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony. 

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 

5. ÉVFOLYAM 

Az ötödikes tanuló legyen képes élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, gondolatait vizuális 

eszközökkel kifejezni. Tudja megkülönböztetni a vizuális művészeti ágakat és műfajokat, 

segítséggel alkalmazza a műalkotások elemezésének megismert módját. Ismerje az őskor és 

az ókor fő stílusjegyeit, legyen képes felismerni és megnevezni koronként legalább három-

három alkotást. A látványt tudja lerajzolni, egyes tulajdonságait tudja kiemelni. Legyen képes 

egyszerű látványt, kitalált tárgyat megrajzolni emlékezet, képzelet alapján is. Ismerje a téri 

helyzetek megjelenítésének néhány módját. Legyen képes vizuális minőségek, egyszerűbb 

képi közlések szóbeli megfogalmazására, olvasására. Ismerje a tömegkommunikáció fő 

jellemzőit. Alkalmazza a tanult ábrázolási technikákat. 

Legyen képes felismerni a tanult divattörténeti korok jellegzetességeit. 

Ismerjen legalább egy különleges felületképző megoldást. 

6. ÉVFOLYAM 

Legyen képes a hangulatot, az érzelmeket kiemeléssel, átírással kifejezni. A tartalom- és 

formaelemzést segítséggel alkalmazza. Példákban legyen képes felismerni és megkülönbözteti 

a művészeti ágakat és műfajokat. Ismerje a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb 

stílusjegyeit, alkotásait, alkotóit, koronként legalább három-három műalkotást tudjon 

megnevezni. 

Legyen képes a tanuló a megfigyelt és ábrázolt formákon felismerni a szabályszerűségeket. 

Értelemszerűen alkalmazza a megismert ábrázolásmódokat. Legyen képes gondolatokat 

ábrázolni, érzelmeket kifejezni. Értse a funkció szerepének fontosságát a tárgytervezésben, 

legyen képes adott tárgy elemzésére, jelentésének feltárására. Mozgása legyen összehangolt. 

Legyen képes felismerni a tanult divattörténeti korok jellegzetességeit. 
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Ismerjen legalább egy különleges felületképző megoldást. 

7. ÉVFOLYAM 

A tanuló legyen képes adott elemzési pontok szerint műalkotásokat összehasonlítani, 

legjellemzőbb stílusjegyeket felismerni. Koronként három-három alkotást tudjon felismerni. 

Megfigyelés után legyen képes téri, formai, tónusviszonylatokat megítélni, rajzban és szóban 

is megfogalmazni. Ismerje a Monge-vetületet, az axonometrikus szerkesztés és perspektíva 

alapjait, egyszerű testcsoportot tudjon az adott térábrázolási rendszerben ábrázolni.  

8. ÉVFOLYAM 

A tanuló ismerje a művészettörténet korszakok, stílusok alapvető jellemzőit. Legyen képes 

kortárs művészi alkotást értelmezni. Legyen jártas téri, formai színtani elemzésben. 

Rendelkezzen az ábrázolási konvenciók alapjaival. Tudjon vetületi, axonometrikus, és 

perspektivikus ábrákat szerkeszteni. Tudjon tárgyat tervezni, ismerje a vizuális nyelvet. 

Legyen tisztában a média alapvető megjelenési formáival, hatáskeltő eljárásaival. 

SZÁMÍTÁSTECHNIKA 

6. ÉVFOLYAM 

• A tanuló értse meg, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.  

• Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. 

• Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre és  

mozgásra a könyvtárfa szinteken.  

• Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.  

• Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni 

• A tanuló értse meg, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.  

• Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. 

• Legyen képes egyszerű hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő (Logo)  
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algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.  

• Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni. 

7. ÉVFOLYAM 

• A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.  

• Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.  

• Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az  

operációs rendszer néhány szolgáltatását.  

• Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket.  

• Készítsen (néhány utasításból álló) egyszerű algoritmusokat.  

• Képes legyen többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni. 

8. ÉVFOLYAM 

• A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai  

társadalomban.  

• A tanuló ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).  

• Tudjon néhány lépéses algoritmusokat alkotni.  

• Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.  

• Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni. 
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TECHNIKA 

5. ÉVFOLYAM 

• Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök 

szakszerű, biztonságos használata. 

• Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása.  

• Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése.  

• A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá 

válása. 

• A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak biztonságos 

alkalmazása. 

• A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. 

• Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken.  

6. ÉVFOLYAM 

• Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök 

szakszerű, biztonságos használata. 

• Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. Vetületi 

ábrázolás. 

• Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák 

felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 

• A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá, 

takarékossá és célszerűvé válása. 

• A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a 

tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. 

• A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. 
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• A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 

• Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvonalterv 

olvasása, készítése. 

7. ÉVFOLYAM 

• Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges 

praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása, készségek kialakulása. 

• A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek 

biztonságos kezelése, takarékos és felelős használata, a használattal járó veszélyek és 

környezeti hatások tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése. 

•  Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során. 

• A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és költségek 

érzékelésének, becslésének képessége. 

• A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű 

alkalmazása. 

• Tájékozottság a közlekedési környezetben. 

• Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori 

életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. 

• A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése. 

• A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása. 
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TESTNEVELÉS 

Minden évfolyamon teljesíteni kell: felülés térdérintéssel, 60m-es futás, Cooper futás, tömött 

labda dobás hátra, karhajlítás, helyből távolugrás, függés hajlított karral,   kislabda hajítás. 

5-6. ÉVFOLYAM 

• Kézilabda: labdavezetés, átadás, kitámasztás, felugrásos kapuralövés  

• Torna: talaj: gurulóátfordulás (előre-hátra), terpesz (előre -hátra), tarkóállás, fejállás  

• szekrényugrás: guggolóátugrás 4 részes szekrényen, gyűrű: alaplendület.  

• Atlétika: magasugrás lépő technika 

• Kötélmászás.  

7-8. ÉVFOLYAM 

• Kézilabda: labdavezetés, átadások, kitámasztás, felugrásos kapura lövés, büntetődobás  

• Kosárlabda: elindulás, labdavezetés, megállás, fektetett dobás 

• Röplabda: kosár-alkarérintés, érintések kör közepén állva, nem léphet ki a körből.  

• Torna: talaj: gurulóátfordulások, tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállás 

• szekrényugrás: guggoló átugrás 4-5 részes szekrényen keresztben 

• gyűrű: alaplendület lefüggés, leugrás.  

• Atlétika: magasugrás lépő technika, hasmánt magasugrás, kislabda hajítás 3-as 

lépésritmusban,  

• Kötélmászás.  

 


