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HÁZIREND 

  

A Házirendben foglalt előírások az intézménybe járó gyermekekre, tanulókra, szüleikre 

és az itt dolgozó valamennyi munkatársra (az intézményben egyéb okok miatt tartózkodó 

személyekre) vonatkoznak. 

 

A házirend célja és feladata 

 

• A házirend állapítja meg a gyermeki és tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, 

valamint az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

 

• A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, a 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi élet-

ének megszervezését. 

 

 

 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

  

A Házirendet megtárgyalta az intézmény nevelőtestülete, az iskola Diákönkormányzata és az 

SZMK. 

Az aláírással egy időben lép hatályba.  

A Házirendet minden tanévben felülvizsgáljuk, szükség esetén módosítjuk. 

  

A Házirend elkészítésénél figyelembe vettük: 

•        a Magyarország Alaptörvényét, 

•        az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényt, 

•        a Gyermeki jogokról szóló New York-i Egyezményt 

•        intézményünk hagyományait 

•    Köznevelési törvényt, és a 20/2012-es EMMI rendeletet 

•        intézményünk előző Házirendjét  

•        a nevelőtestület, a DÖK, az SZMK, a tanulók és a szülők javaslatait. 
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A házirend időbeli hatálya 

A gyermekek, tanulók és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki és 

tanulói jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki és tanulói jogviszony 

megszűnéséig tart, kiterjed a teljes tanévre, beleértve a szüneteket is.  

 

A házirend területi hatálya 

A házirend előírásai azokra az intézményi és intézményen kívüli, tanítási időben, illetve tanítási 

időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az in-

tézmény szervez, és amelyeken az intézmény ellátja a gyermekek és tanulók felügyeletét. 

 

Az intézmény képviselete 

Az intézményt az igazgató egy személyben képviseli. A képviseleti jogát az igazgató az intéz-

mény SZMSZ-ben meghatározott módon átruházhatja az intézmény más közalkalmazottjára is. 

 

A házirend nyilvánossága 

 

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 

intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

• az intézmény irattárában;  

• az intézmény könyvtárában; 

• az intézmény igazgatójánál; 

• az intézmény igazgatóhelyetteseinél; 

• az intézményi szülői szervezet (közösség) vezetőjénél. 

• www.faysuli.hu honlapon 

3. A Fóti Fáy András Általános Iskola  jogviszony a beíratás napján jön létre. A beírt első 

osztályosok esetén  a jogok gyakorlása az első tanítási naphoz kötődik. A tanuló jogait a 

beiratkozás napjától gyakorolhatja. 

4. A házirend egy példányát – 20/2012-es EMMI rendelet 82§(4) előírásainak megfelelően – 

az intézménybe történő beiratkozáskor a szülőnek – írásos átvételi elismervény ellenében - 

át kell adni. 

5. A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házi-

rendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 

6. A Házirendet minden tanév első osztályfőnöki óráján valamennyi tanulóval, a szülőkkel 

pedig az első szülői értekezleten ismertetni és elfogadtatni kell. Az első osztályfőnöki órán 

valamennyi tanulót tűz- és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

 

Az üzenőfüzetbe beírásra kerül : „A Házirend tartalmát  megismertem, elfogadom, megtartom. 

Tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesültem.”  

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól tájékoztatni kell: 

http://www.faysuli.hu/
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• a tanulókat osztályfőnöki órán; 

• a szülőket szülői értekezleten. 

 

 

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény igazgatójától, igazgatóhelyet-

tesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre 

egyeztetett időpontban. 
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1. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

 

 

1.1 A tanulók jogai 

 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

• érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön 

• részt vegyen tanulmányi versenyeken, pályázatokon (tanár, diák, szülő egyeztetése 

alapján) 

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

ményi gyermekvédelmi felelős, az iskolaorvos, illetve az intézményvezetés segítsé-

gét,  

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

a tantestület, és az intézményvezetés segítségét kérheti,  

• képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,  

• kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, diákkörök, stb.) létrehozását és 

ezek munkájában részt vegyen,  

• kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, 

 

 

 

1.2. A tanulói jogok gyakorlása 

 

A tanuló joga, hogy 

• igénybe vegye a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb lehetőségeket, (emelt 

szintű angol, korrepetálás, fejlesztő foglalkozás, szakkör, sportkör, könyvtár, ked-

vezményes étkezés), az intézmény létesítményeit, alsós évfolyamon legfeljebb napi 

1, felsős évfolyamon 2 „nagydolgozatot” (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alap-

ján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez,  

• kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja, amennyiben nem, 

választhat, hogy érdemjegyét beírják-e az osztálynaplóba (kivétel a tanár akadályoz-

tatása). 

• szülője vagy gondviselője által tanulmányokkal összefüggő mentesítést kérjen 

• szülője, gondviselője által magántanulói státusz iránti kérelmet nyújtson be.  

• sérelem esetén - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt 

módon az osztályfőnökétől, illetve az intézmény vezetőjétől kérhet jogorvoslatot 

• véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az intézmény életével 

kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon 10 tanítási napon belül. 

• a tanuló szülő, vagy gondviselő által kérheti átvételét másik iskolába 

• a tanulók jogaikat a Diákönkormányzaton keresztül is gyakorolhatja 

 

A tanuló adatainak módosítása a szülő, vagy gondviselő által benyújtott okmányok alapján le-

hetséges. 

 

A tanuló szülője vagy gondviselője által a Nevelési Tanácsadóval és a Gyermekjóléti Szolgá-

lattal az iskolán keresztül az osztályfőnök javaslatára vagy saját belátása szerint léphet kapcso-

latba. 
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Minden olyan tanuló jogosult az összevont napköziben megjelenni, aki 630-730 között érkezik, 

és ott tanári felügyelet mellett megvárni a sorakozót. A napközis tanulók 1600 – 1700-ig esti 

összevont napköziben tartózkodhatnak. 

 

A tanuló vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesül-

het (a hitoktatás az iskola tanítási rendjéhez igazodik). 

 

 

 

1.3. Szülői jogok, kötelességek 

 

 

1.3.1. Szülői jogok, kötelességek az iskolában 

A Köznevelés törvény 72.§ értelmében az intézményi szülői közösség a tanulók nagyobb cso-

portját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, 

az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor, képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelő-

testület értekezletein. A tanulók nagyobb csoportja: minimum 40 fő 

Az iskolában a szülők az Köznevelési törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, köteles-

ségük teljesítése érdekében szülői munkaközösséget működtetnek. 

Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből 

• 2 SZMK-tagot, 

• a megválasztott tagok maguk közül az első SZMK értekezleten elnököt és elnök-

helyettest választanak. 

A szülői munkaközösség döntési jogkörébe tartozik: 

• működési rendjének, munkaprogramjának megállapítása, 

• a képviseletében eljáró személyek megválasztása. 

A szülői munkaközösség véleményező jogkört gyakorol 

• a munkaterv, ezen belül a tanév rendjének meghatározásában, 

• a házirend véleményezésében, 

• a szülők tájékoztatási formáinak meghatározásában 

• a fakultatív foglalkozások intézményi programjának kialakításában, 

• a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában. 

A szülői munkaközösség egyetértési jogkört gyakorol 

• a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben (például a tanórán 

kívüli foglalkozások, a szünidei foglalkozás formáinak, rendjének megállapítása, 

• szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

• az intézmény és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 

• szülői jogokat csak a törvény által hitelesített személy gyakorolhat. 
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1.4. A tanulók kötelességei 

 

• az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit ismerje, és be-

tartsa a kötelező és a választott tanórákon, foglalkozásokon, az óra közi szünetek-

ben, és az iskola által az intézményen kívül szervezett rendezvények és kirándulások 

ideje alatt 

• életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus 

felügyelete, szükség esetén irányítása mellett- a házirendben meghatározottak sze-

rint- közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a 

rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában 

• részt vegyen a tanórákon, a kötelezően választott foglalkozásokon,  

• a tanuló kötelessége a szülőkkel történt egyeztetés után részt vegyen a sport és ta-

nulmányi versenyeken 

• rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, amennyiben házi feladatát 3 alkalom-

mal nem készíti el és a következő órákra sem pótolja, a szaktanár a szokásos rend 

szerint lefelelteti írásban vagy szóban az adott tananyagból, ami a tantárgyi érdem-

jegyek között teljes értékű érdemjegyként szerepel 

• tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, pedagógusainak, alkalmazottainak, va-

lamint tanulótársainak emberi méltóságát, és jogaikat ne sértse, 

• a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) magával hozza, 3 felszerelés hi-

ány esetén a szaktanár figyelmeztetőt ad 

• védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, és más egészségká-

rosító és tudatmódosító szerek fogyasztása,  

• segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és tovább-

fejlesztését,  

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

védje az intézmény felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,  

• részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig 

tartó egyéb foglalkozásokon 

 

 

2. A GYERMEKEK, TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEG-

ŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ SZABÁLYOK 

 

 

Az egészséges életmódra vonatkozó támogató, az intézményi munkarendben és házirendben 

előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 

 

▪ ÁNTSZ által előírt szabály, hogy a tanév alatt betegség esetén a háromnapos hiányzás 

utáni első tanítási napon be kell mutatni az orvosi igazolást. 

 

▪ A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli okok miatt történő hiányzás első napján 

értesítenie kell az intézmény vezetőjét, vagy a pedagógust. 

 

▪  Beteg, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az intézményt gyógyulásáig nem láto-

gathatja. 
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Tanulói egészségvédelem 

 

A tanuló kötelessége, hogy: 

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét, tartsa be a higiéniai előírásokat; 

• elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 

• betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a neve-

lőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

• azonnal jelentse az intézmény valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait 

vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkí-

vüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyege-

tést) vagy balesetet észlel; 

• azonnal jelentse az intézmény valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt álla-

pota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

• megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorla-

tában; 

• rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenye-

getés) esetén pontosan betartsa az intézmény felnőtt dolgozóinak utasításait, va-

lamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

 

A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 

• a tanuló az intézmény sportlétesítményeiben csak pedagógus felügyeletével tar-

tózkodhat;  

• a sportfoglalkozásokon a tanulóknak sportfelszerelés: tornacipő vagy edzőcipő, 

fehér póló, tornanadrág, melegítő használata kötelező; 

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

fülbevalót, testékszert. 

 

Az intézmény orvosa hetente látogatja az intézményt. A gyermekek évente egyszer vesznek 

részt szűrővizsgálaton. 

 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és 

iskolai védőnő biztosítja az tanév elején nyilvánosságra hozott időpontokban. 

 

Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

• fogászat: évente egy alkalommal, 

• belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, 

• szemészet: évente egy alkalommal, 

• valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik 

évfolyamon. 

 

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két 

alkalommal. 

 

 

 

2.1. Vagyonvédelem, kártérítés 
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Az intézménynek vagy társainak szándékosan okozott kárért a tanuló fegyelmileg felelős. Az 

így okozott kárt a tanuló a gondviselője útján köteles megtéríteni. 

 

 

2.2. A gyermekek és a tanulók öltözékével kapcsolatos szabályok 

• A tanulók öltözete, hajviselete gondozott legyen, az alapvető közerkölcsi és közíz-

lési szabályokat ne sértse, a tanárok, osztályfőnökök elvárásainak megfelelő le-

gyen! 

• Nem megengedett a tanulóknál a divat szélsőséges követése, a szeméremsértő, 

vagy megbotránkozást keltő megjelenés. 

• Az iskolai munkát zavaró ékszereket ne hordjanak a tanulók. 

• Az iskolába tilos festett, zselézett, tupírozott, hajviselet. Tilos továbbá bármilyen 

sminkkel, lakkozott körömmel, műkörömmel, matricás tetoválással megjelenni. 

• A fenti szabályok megszegését az első szóbeli figyelmeztetés után az esedékes írás-

beli fegyelmező beírásokkal szankcionáljuk. 

• Az intézményi ünnepélyeken és a tanulmányi versenyeken a tanulók az alkalom-

nak megfelelő öltözékben jelenjenek meg! (fehér ing, blúz, sötét szoknya, nadrág). 

• A tanuló öltözete a napi várható időjáráshoz igazodjon. Ajánlott, hogy váltó cipőről 

gondoskodjanak.  

Biztosítsanak a szülők gyermeküknek tornazsákban előírt testnevelési felszerelést – 

fehér pólót, rövidnadrágot, váltó zoknit, tornacipőt.  

 

 

A tanulói szekrényekre vonatkozó szabályok 

• A tanulói szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni, s azt vagyonvé-

delmi okokból állandóan zárva kell tartani. A szekrénykulcsot a tanulók év elején meg-

kapják, s azt a tanév végén kötelesek az osztályfőnöknek leadni. A kulcs elvesztése ese-

tén a diák saját költségén az iskola közreműködésével köteles pótolni azt. 

• A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek. Az osztályfő-

nök, illetve az igazgató megbízottja jogosult a szekrényrend, illetve a rendeltetésszerű 

használat ellenőrzésére a szekrényt használó diák jelenlétében. 

• A szekrények pótkulcsai a karbantartó műhelyben vannak elhelyezve. 

 

2.3. A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és 
egyéb foglalkozásokon való használatának szabályai  

 
A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát aka-

dályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára audioesz-

közök, mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt az iskolai munkát zavaró játékok 

használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tart-

hatják maguknál, kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására az órán használhatják.  

A szabályt megszegőktől telefonjukat elvesszük, felcímkézzük és csak törvényes képviselő-

jüknek adjuk vissza. A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket a 

tanítási órán a pedagógus engedélyével, illetve felszólítására használhatják. Az iskola tulajdo-

nát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányí-

tásával használhatják.  
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2.4. A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy 
a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a tanuló részéről 
elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésé-
nek, kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések 

 
 A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselek-

ményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival 

alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-ok-

tatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. 

 Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés bün-

tetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell 

nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi el-

járást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.  

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértés-

nek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről szóló tudomás-

szerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást 

vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a ta-

nuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős bizottságot hoz 

létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cseleke-

detével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenye-

getést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény 

büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe 

kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség működését, 

az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, és milyen mértékben áll 

szemben a helyi szokásrenddel.  

 

Alkalmazandó intézkedések: 

 

- érzékenyítő foglalkozás, program; 

- személyes egyeztetés; 

- rendkívüli szülői értekezlet; 

- mediáció; 

- iskolapszichológus bevonása; 

- pedagógiai asszisztens bevonása; 

- iskolaorvos bevonása; 

- iskolarendőr bevonása; 

- szakértői bizottsági vizsgálat, felülvizsgálat kezdeményezése (sni, btmn felme-

rülése esetén); 

- amennyiben a szülő kezdeményezi: egyéni tanrend kérelmezése (orvosi indo-

koltság, szakértői vizsgálat alapú indokoltság esetén), vagy szintén kizárólag 

szülői kezdeményezésre: önkéntes osztályváltás, iskolaváltás – ezek az intéz-

mény részéről nem lehetnek önkényes, egyoldalú intézkedések; 

- jelzés a gyermekjóléti szolgálat felé; 

- jelzés a gyámhivatal felé; 

- fegyelmező intézkedések; 

- fegyelmi eljárás; 

rendőrségi feljelentés/bejelentés, amennyiben bűncselekmény megalapozott gyanúja merül 

fel, és a hozzá kapcsolódó büntethetőségi korhatár is teljesül (14 év, egyes súlyos bűncselek-

mények esetében 12 év 
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2.5. Egyéb előírások 

 

Az általános emberi együttélési szabályokat be kell tartani. 

A tanulónak tisztelnie kell tanárai és társai emberi méltóságát. Nem lehet önbíráskodni. 

 

Az intézményi Pedagógiai programban leírt eszközökön kívül behozott tárgyakért az intézmény 

dolgozói felelősséget nem vállalnak. Ha az előírt szabályokat megszegi, a bekövetkezett kárért 

a nevelési-oktatási intézmény nem felel. 

 

.  

Az intézményi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása min-

den tanulóra nézve kötelező. 

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

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

tásra alkalmas állapotban hagyhatják el. 

A rendhagyó teremberendezést igénylő 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 köszöntik a tanulók. 

Aki az intézmény tanulóit, dolgozóit indokolatlanul közveszéllyel fenyegeti (bombariadó, tűz-

riadó, a jelzőberendezés indokolatlan működtetése), az fegyelmi és anyagi felelősséggel tarto-

zik. 

•        Az iskolában, valamint az iskolán kívüli rendezvényeinken tanulóink az intézmény fel-

ügyelete alatt állnak, ezért  

nem hozható  

alkoholtartalmú és koffeintartalmú ital, cigaretta, kábítószer, tökmag, napraforgó, testi 

épséget veszélyeztető eszközök, petárda, öngyújtó, gyufa stb. 

•         Tanítási időben a tanuló az intézmény területét csak a szeptemberi szülői nyilatkozatok 

szerint hagyhatja el. Napköziből, tanulószobáról a szülő írásos kérelme alapján távozhat el 

a tanuló. 

•        Az üzenő füzet elvesztése a következő büntetési fokozattal jár.  

•       Tanulási időn kívül  az intézmény  helyiségeit szabadidős programjaikhoz az osztálykö-

zösségek, szakkörök, sportkörök, a DÖK térítés nélkül használhatják. Ehhez az igazgató 

engedélyét kell kérniük.  

A programot 2 héttel előbb be kell jelenteni. Az intézmény kötelékéhez nem tartozó sze-

mélyek csak külön engedéllyel  vehetnek részt rendezvényeken. 

•        Talált tárgyak 



14 

 

-     Ruhanemű, cipő esetén a megtalálás helyéről a takarítói szobába, majd az ebédlő melletti 

tároló helyiség szekrényébe kerül. A takarítók gondoskodnak róla, hogy a gyerekek megtekin-

tés után elvihessék megtalált holmijukat. Amelyik tárgynak 2 hónapig nem lesz gazdája azt két 

napig „közszemlére” tesszük, majd karitatív szervezeteknek ajándékozzuk. 

-     Lakáskulcs, pénztárca, óra, ékszer, elektronikus játékok, mobiltelefon stb. az irodába kerül. 

Az iskolatitkár őrzi a páncélszekrényben. Ezek a tárgyak év végéig kerülnek megőrzésre. 

Amennyiben nem találnak gazdára az intézményvezetés dönt arról, hogy mi legyen a sorsuk. 

 

3. A GYERMEKEK/TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

 

 

3.1. Az osztályközösség 

 

1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.  

 

2.  Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 

munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg: 

 

• két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

 
 

3.2. A diákkörök 

 

1. Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezé-

sére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben megha-

tározottak szerint-diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a ne-

velőtestület segíti. 

2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az intézmény igazgatójának az adott tanévet 

megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a 

szülői munkaközösség intézményi vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról min-

den tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, vala-

mint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

3. A diákköröket nevelő, szülő, nagykorú személy vezeti, akit az intézmény igazgatója bíz 

meg. 

4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola 

tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú sze-

mélynek kell segítenie.  

A diákkör megalakulását az intézmény igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör mű-

ködésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő 

személyével kapcsolatosan be kell szerezni az intézmény igazgatójának egyetértését. 

5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenysé-

gébe a tanév végéig részt kell venniük. 

6. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai diákönkor-

mányzat vezetőségébe. 
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3.3. Az iskolai diákönkormányzat 

         

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttek-

ből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diák önkormányzati vezetőség irányítja.  

3. A diákönkormányzat tevékenységét az intézmény igazgatója által megbízott nevelő se-

gíti. 

4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő 

látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkor-

mányzat vezetőségének véleményét. 

5. A DÖK véleményét ki kell kérni a házirend elfogadása előtt. 

 

 

3.4. Az iskolai diákközgyűlés 
 

 

1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az intézmény igazgatója a 

felelős. 

3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 

4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, 

valamint az intézmény igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai 

munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben 

meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól, 

 

 

4. A TANULÓK, A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS VÉLEMÉNYNYILVÁN-

TÁSA 

 

 

A tanulókat az intézmény egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

tudnivalókról  

 

• az intézmény igazgatója 

o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  

o az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, 

• az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

 

1. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők 

alkalmanként szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül folyamatosan 

írásban tájékoztatják.  

 

2. A tanulók a jogszabályokban, valamint az intézmény belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján – az intézmény igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, 
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az intézmény nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az SZMK-hoz fordulhatnak.

  

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény igazgatóságával, 

nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy az SZMK-val. 

4. A szülőket az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális 

feladatokról 

 

• az intézmény igazgatója 

o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév 

elején, 

o az intézmény honlapján folyamatosan, 

o a porta mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, 

• az osztályfőnökök: 

o az osztályok szülői értekezletein, fogadóórákon tájékoztatják.  

 

6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

 

• szóban: 

o a családlátogatásokon, 

o a szülői értekezleteken, 

o a nevelők fogadó óráin, 

o a nyílt tanítási napokon, 

o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

• írásban az elektronikus napló útján, valamint az első évfolyamon a félévi és a 

tanév végi, második évfolyamon a félévi értékelő lapokon. 

 

7. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az intézményi 

munkaterv tartalmazza.  

8. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az intézmény belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az intézmény 

igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az intézmény 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény igazgatóságával, 

nevelőivel. 

 

 

4.1. Az intézménybe való bekerülés szabályai 

 

A kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésével kapcsolatos szabályokat az EMMI rendelet 

24§-a határozza meg. 

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

teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításá-

nak részletes szabályai a következők: 

 

 

 

4.2. Sorsolás eljárásrendje 
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A sorsolás helyszíne: 

A Fóti  Fáy András Általános Iskola olvasóterme. 

 

1. A sorolás az érintett szülők számára nyilvános. 

2. A sorsolás kitűzött napja és időpontja előtt 3 nappal a helyben szokásos módon (hirdető-

tábla, honlap) a szülőket értesíteni kell a sorsolás napjáról, időpontjáról és helyszínéről. 

3. A sorsolás megkezdése előtt dokumentált módon bizottságot kell alakítani, az adminiszt-

rációs feladatok ellátására pedig külön személyt kell kijelölni. 

4. A bizottság tagjait és az adminisztrációs feladatot ellátó személyt az intézmény vezetője 

jelöli ki írásban. 

5. A bizottság minimum 3 tagból (pedagógusból) áll és elnöke az intézmény igazgatója. 

6. A sorolás megkezdése előtt a sorsolásra váró jelentkezők nevét és lakcímét külön – az in-

tézmény hivatalos bélyegzőlenyomatával ellátott, más megkülönböztető jelölést nem tar-

talmazó – sorolási cédulákon kell feltüntetni, amelyek előkészítéséről és sorsolási urnába 

helyezéséről az adminisztrációs feladatot ellátó személy gondoskodik. A sorsolásra váró 

jelentkezők adatait a bizottság a sorsolás megkezdése előtt, a helyszínen ellenőrzi. 

7. A sorsolásról a sorsolás napján jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető 

és a bizottság elnöke hitelesít. Az iktatószámmal ellátott jegyzőkönyv 3 egyező példányban 

készül. 

8. A sorsolás lebonyolítása során az iskolai beiratkozásra vonatkozó jogszabályokban foglal-

tak szerint kell eljárni. 

9. A sorsolás menete: a bizottság tagjai egymás után, egyesével húzzák ki az urnából a jelent-

kezők adatait tartalmazó cédulákat, jól hallhatóan felolvassák a kérelmező szülő gyermeke 

nevét, majd azt bemutatják a bizottságnak és a jegyzőkönyvvezetőnek. A jegyzőkönyvve-

zető jegyzőkönyvben rögzíti a kihúzott jelentkezők adatait. A sorsolás addig tart, míg a 

kihúzott jelentkezők száma eléri az intézmény fenntartója által meghatározott létszámha-

tárt. 

10. A szülőket írásban (tértivevényes levélben) értesíti az iskola a sorsolás eredményéről. 

 

A szabályzat közzététele 

A szabályzatot az érintettekkel ismertetni kell, melynek módja: 

− hirdetőn való közzététel 

− beiratkozáskor a házirend részeként, kérvény beadásakor való figyelemfelhívás 

− honlapon való közzététel 

 

A szülő joga és kötelezettsége különösen: 

− a szülő elutasító döntéssel szemben felül bírálati kérelmet nyújthat be a kézhezvételtől szá-

mított 15 napon belül Dunakeszi Tankerület vezetőjének. 

− a szülő, ha gyermeke sorsolás alapján több iskolába is felvételt nyert a sorsolást követő há-

rom munkanapon belül írásban nyilatkozik döntéséről. A nyilatkozattétel elmulasztása jog-

vesztő. 
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5. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

 

A tanév rendjét az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozza meg, ennek módosítása a tan-

testület határozata alapján, és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

Az iskola éves munkarendjét, az SZMK és a Diákönkormányzat véleményezése után az isko-

lavezetés javaslata alapján a tantestület határozza meg. A tanítás nélküli munkanapok időpont-

jait a tanév kezdetekor kell meghatározni, egy nap felhasználásáról a DÖK dönt. 

Az iskola munkanapon 630 - 1700-.ig tart nyitva. A reggeli összevont napközi 630 -730-ig tart. Az 

esti és hétvégi foglalkozások csak igazgatói engedéllyel szervezhetők. 

 

A diákok a tanítás kezdete előtt 730 – 750-ig érkezzenek meg az iskolába, 745-kor sorakoznak az 

aulában, majd 750 –kor tanáraik vezetésével elfoglalják helyüket a tantermekben, vagy a szak-

tantermek előtt várják fegyelmezetten tanáraikat; a tornaöltözőbe tanári felügyelet alatt mehet-

nek be. 

Az iskolában a tanítás reggel 800 órakor kezdődik, a hetedik óráról 1445–kor csengetnek ki. A 

szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak. 

 

0. óra:   7.00-7.45 

1. óra:   8.00-8.45 

2. óra:    9.00-9.45 

 3. óra:  10.00-10.45 

 4. óra: 11.00-11.45 

5. óra: 11.55-12.40 

6. óra: 13.00-13.45 

7. óra: 14.00-14.45 

 

 

Az iskolában összevont napközi rendszer működik (reggeli és délutáni), amely biztosítja a ta-

nulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletet. Az intézmény épületében és udvarán tanári 

felügyelet nélkül gyerek nem tartózkodhat. 

Az órarend szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a felügyeletet 

a tanórát, vagy a foglalkozást tartó pedagógus látja el. Az óraközi szünetekben, valamint köz-

vetlenül a tanítás megkezdése előtt (630 – 755),és után (1340- 1700) a tanulókra  beosztott nevelők 

felügyelnek. 755 és 800 között az első órát tartó pedagógus látja el a tanulók felügyeletét. 

Az intézmény épületében az utolsó tanítási óra után a tanuló csak akkor tartózkodhat, ha  

• napközis foglalkozáson vesz részt 

• menzás 

• foglalkozásokon vesz részt 

• DÖK rendezvényen vesz részt 

• intézményi szervezésű programon, vagy annak előkészítésében, szervezésében 

vesz részt 

• a benntartózkodást az iskola nevelője engedélyezte 

A tanuló az utolsó tanítási órája és a délutáni foglalkozás közötti időtartamot a könyvtárban, 

felügyelet alatt köteles eltölteni. 

 

Szünetek rendje: 

1. szünet: alsós tízórai szünet 

Alsósok a tantermekben, vagy az ebédlőben tartózkodnak 

Felsősök emeleti folyosókon tartózkodnak 
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2. szünet: felsős tízórai szünet 

Alsósok a folyosón, vagy az udvaron tartózkodnak 

Felsősök az emeleti folyosókon, vagy a tízóraizók az ebédlőben tartózkodnak. 

A 3.5 szünetekben a tanulók  az aulában, vagy jó idő esetén az udvaron tartózkodnak. 

 

Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 

 

 A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében 

tartózkodhatnak a tanulók.  

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

amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. 

A napközi az osztály utolsó tanórájától kezdődik, és 1600-ig tart. Összevont napközi 1700-ig 

működik. 

A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, (8.00. óra és 15.00. óra között) vagy a tanári szobá-

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

nem mehetnek. Rendkívüli esetben az igazgatót és helyetteseit azonnal is megkereshetik. 

Az intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkez-

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

Szülő a tanítási idő és napközis foglalkozás alatt csak sürgős és rendkívüli esetben keresheti fel 

a pedagógust a portásnál való jelentkezés, telefonos, vagy internetes egyeztetés után. Minden 

más esetben a portán hagyhat üzenetet. 

 

Az iskola tanulóinak étkezési lehetőséget az ital automaták és az ebédlő biztosítják. Az auto-

maták használata szünetekben csak a jelző csöngetésig lehetséges. A tanári előtti automatát a 

tanulók nem használhatják. A megvásárolt terméket az automata körzetéből elvinni nem lehet, 

elfogyasztani csak ott lehet. Az ebédlő igénybevétele az ebédeltetési rend alapján történik.  

 

 

 

5.2 Az intézmény biztonságos működését szolgáló általános szabályok 

 

Az intézmény konyhájában csak egészségügyi könyvvel rendelkező személy tartózkodhat. 

Kutyát és egyéb állatot az intézménybe, hozni tilos! 

 

 

 

5.2.1 Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 

rendje 

 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 

használhatják. Ez alól felmentést csak az intézmény igazgatója adhat. 

Az intézmény épületében az intézményi dolgozókon, a gyermekeken és a tanulókon kívül csak a 

hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény igazgatójától 

engedélyt kaptak. Az intézmény épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a porta 

szolgálat ellenőrzi és nyilvántartja. 

 

 Az intézménnyel közvetlen jogi kapcsolatban nem álló személyek magatartásukkal, viselkedé-

sükkel az iskolában folyó tevékenységet nem zavarhatják. Az intézmény területén olyan maga-

tartás, viselkedés várható el, amely másokban megbotránkozást, riadalmat nem kelt. Tilos, a 

botrány, garázdaság, közösségellenes, erőszakos magatartás tanúsítása.  
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Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényeken (pl.: diszkó, 

klubdélután stb.) minden felső tagozatos tanuló részt vehet, akit osztályfőnöke előzetesen nem 

tiltott el magatartási okok miatt a rendezvény látogatásától. 

Az intézmény helyiségeinek és eszközeinek használatát a nyitvatartási ideje alatt az igazgató 

javaslatára, a tankerület vezetője engedélyezi. Nyitva tartáson túli időben pedig a működtető 

engedélyezi, amennyiben az intézmény alaptevékenységével nem ütközik (erre az intézmény 

éves munkaterve irányadó). 

A referencia iskola működésével kapcsolatos rendezvények, bemutatók, konferenciák 

lebonyolítására az intézmény a helyiségeit és eszközeit díjmentesen biztosítja. 

 

 

5.3 A tanulók tantárgyválasztása 

 

1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható (nem kötelező) tantár-

gyak tanulását biztosítja 

• emelt óraszámú angol (3-4.; 5-8. évfolyamon) 

• matematika (5-8. évfolyamon) 

• magyar nyelv és irodalom (5-8. évfolyamon) 

 

2. Az intézmény igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésé-

vel szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat 

a következő tanévben választható tantárgyakról. 

 

3. Kiskorú tanuló esetén a szülő (14. életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló 

közösen) minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos 

döntését az osztályfőnöknek. 

 

 

4. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja 

le a kötelező órákon kívül tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az intézmény igaz-

gatójának. 

 

5. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban mó-

dosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.  

 

5.3.1 A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az in-

tézményi rendezvények előkészítésében 

 

1. Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

• az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

• az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

• az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 
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2. Minden tanuló feladata, hogy az intézmény rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemetel-

jen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az intézmény udvarán és helyiségei-

ben rendet hagyjon. 

• Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

• osztályonként két-két hetes, 

• tantárgyi felelősök. 

3.  A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A he-

tesek feladatai: 

• az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, 

• ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tan-

terembe, értesítik az igazgatóságot, 

• az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 

4.  Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi 

felelősök segíthetik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi 

feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi fe-

lelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb. 

5.  Az egyes tanórán kívüli intézményi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 

lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell 

működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az is-

kolai munkaterv tartalmazza. 

 

 

5.3.2 Késések 

 

Késésnek minősül 

• ha a tanuló reggel 800, illetve a nap folyamán bármelyik óra megkez-

dése után érkezik a tanterembe. 

A tanítási órára későn érkező tanulót a késés időtartamának megje-

lölésével írja be a naplóba a tanár. A késések perceit az osztályfőnök 

összesíti. Ha összegyűlik 45 percnyi késés 1 igazolt, vagy igazolatlan 

órának minősül. 

Szankcionálás: 

- minden 5 igazolatlan késés után a szülő írásbeli értesítést kap és a tanuló havi maga-

tartás osztályzata 1 jeggyel romlik.   

A késő tanuló az óra rendjét nem zavarhatja! Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanulási óráról, 

foglalkozásról. 

A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható. 

 

 

5.3.3 Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek 

 

A tanulók tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról való hiányzását, illetve 

késését igazolni kell. 

Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb 

távolmaradás esetén az igazgató adhat előzetes írásbeli kérelem alapján. A tanuló a szülő elő-

zetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen 

esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. 
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A szülő egy tanév folyamán gyermekének összesen hat nap hiányzását igazolhatja (betegség, 

családi és egyéb ok, stb.). Ez alól mentesítést – indokolt esetben – az intézmény igazgatója 

adhat. 

A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult. 

A mulasztás igazolható, ha: 

• a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta (orvos, szülő). A betegség három 

napig terjedő mulasztás esetén szülői, három napon túli mulasztás esetén pedig 

orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolható. 

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

• a tanuló hatósági intézkedés ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.  

Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a 

tanuló osztályfőnökét a hiányzás okáról és várható időtartamáról. 

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, a mulasztást követő első osztályfőnöki 

órán. 

A távolmaradást követő legkésőbb két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasz-

tásnak kell tekinteni. 

Már az első igazolatlan mulasztásról az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt. További igazo-

latlan mulasztás esetén a gyermekvédelmi felelős értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot, 10 óra 

igazolatlan hiányzás után a lakóhely szerint illetékes Járási Gyámhivatalt. 

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

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 

250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve 

az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét. 

 

 

5.3.4 Tanulmányi kötelezettségek 

 

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

és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben megha-

tározott 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.  

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: 

• félévkor: a félév utolsó hete 

• a szorgalmi időszak végén, vagy a javítóvizsgák idején.  

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

hatja. 

 

 

5.3.5 Térítési díj, tandíj, annak visszafizetése 

 

1. Az intézmény pedagógiai programja alapján tandíj ellenében folyó oktatást nem végzünk. 

2. Az intézmény fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az Fóti Közszolgáltató 

Nonprofit Kft által kiadott csekken kell befizetni minden hónapban előre, legkésőbb az 

adott hónap tizedik napjáig. A tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak 
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tudunk étkezést biztosítani, aki az első tanítási napon reggel jelzi az osztályfőnöknek. 

Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha 

a szülő vagy a tanuló az étkezést két nappal előre lemondja. 

3. Az előre befizetett térítési díjak visszafizetéséről a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft 

gondoskodik. 

 

 

5.3.6  A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 

 

Az elvek akkor lépnek érvénybe, amennyiben a fenntartó pénzügyi keretet biztosít az intéz-

ménynek. 

 

• A gyermek joga, hogy szülője vagy gondviselője írásbeli kérvénye alapján étkezési és 

szociális támogatásban részesüljön. 

• Normatív támogatáson kívüli támogatást a működtető állapítja meg. 

• Önkormányzati szociális támogatásról első szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a 

szülők, amit a szülők egyénileg intéznek. 

• A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, aki tartós beteg, 

akinek egyik, vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, aki 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, akinél a család egy főre jutó havi 

jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér 50 %-át. 

 

 

5.3.7 Tanórán kívüli foglalkozások 

 

1.  Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

 

• Napközi otthon, tanulószoba. A Köznevelési törvény előírásainak megfelelően, – 

ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-

nyolcadik évfolyamon napközi otthon működik. A tanítási szünetekben a munka-

napokon – igény esetén (minimum 15 fő)– összevont napközis csoport üzemel, ha 

ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. 

 

• Diákétkeztetés. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tíz-

órai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény 

esetén – az iskola étkezést biztosít.  

 

 

• Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek 

minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyen-

gék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehet-

séggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

 

• Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai 

sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt 

biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 

különféle sportágakban az intézményi és iskolán kívüli sportversenyekre. 
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• Iskolai DSE Az iskolai diáksport egyesület tagja lehet minden olyan tanuló, aki 

tagnak jelentkezik, befizeti a tagdíjat és a DSE alapszabályát elfogadja, betartja. 

 

• Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, tech-

nikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, 

hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola le-

hetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestü-

lete dönt. Szakkör vezetését – az intézmény igazgatójának megbízása alapján – 

olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az intézmény dolgozója. 

 

• Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését se-

gítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, me-

lyeket az előminősített referencia iskolaként évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is fel-

készítjük.  

 

• Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztá-

lyok számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvé-

tele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

• Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a tábor-

szerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei 

iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása tör-

ténik. Az alsó tagozat tanulóinak részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon ön-

kéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Erdei iskolában való 

részvétel akkor szervezhető, ha az osztály legalább 90 %-a igényli azt, és az in-

tézményt többletköltség nem terhelheti. 

 

• Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalko-

zás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesí-

tését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti elő-

adásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozá-

sokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

• Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja 

a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a 

szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez 

(pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutá-

nok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvénye-

ken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

• Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon 

látogatható iskolai könyvtár segíti. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a 

tanítási napokon az előre kifüggesztésre került időpontokban tart nyitva. A 

nyitvatartási idő úgy lett meghatározva, hogy azt a délelőtt és délután az iskolában 

tartózkodó tanulók egyaránt igénybe vehessék. A könyvtár szolgáltatásait csak az 

iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és intézményi dolgozók vehetik igénybe. 
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Az iskolai könyvtárból kölcsönözni csak beiratkozás után lehetséges, a beiratkozás 

díjtalan. A tagsági jogviszonyuk csak az iskolánkkal való tanulói jogviszonnyal 

együtt szűnik meg. A jogviszony megszűnése előtt könyvtári tartozását köteles 

rendezni. Az elveszett, vissza nem vitt, vagy megrongált könyvek ellenértékét 

meg kell téríteni. 

 

• Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 

tanulók igényei alapján az intézmény igazgatójával történt előzetes megbeszélés 

után lehetőség van arra, hogy az intézmény létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: 

sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári vagy szülői felügyelet 

mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

• Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és 

oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- 

és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. A kerettanterv sze-

rint  a 2013/14-es tanévtől 1. és 5. osztályban felmenő rendszerben erkölcstan 

tantárgy keretén belül hitoktatást szervezhet. 

 

2.  A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői az utolsó tanítási óra után 

14.35-ig, illetve 15.30. óra után szervezik meg. (A kettő közötti időtartam a védett 

napközis tanulóidő.) Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.  

 

3. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások, a gyógytestnevelés, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – 

önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell 

jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól, a foglalkozások alóli kimaradás csak 

igazgatói engedéllyel lehetséges. 

 

4. A felzárkóztató foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 

eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a 

felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli 

kérelmére az intézmény igazgatója adhat. 

 

5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán 

kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató 

engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

 

 

5.3.8 A napközi otthonra vonatkozó szabályok 

 

A napközi otthonba történő felvétel a szülő írásbeli kérésére történik. 

A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beirat-

kozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi 

otthoni elhelyezését. 

Az iskola a napközi otthonba minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót 

felvesz. 
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5.3.9. A napközis tanuló kötelességei: 

 

1. A tanítási óra befejezése után a kijelölt tanulószobás terembe megy, vagy megbeszélés 

alapján megvárja a napközis nevelőt. 

2. Tanári felügyelettel ebédel. 

3. A tanulmányi foglalkozásokon részt vesz, házi feladatait elkészíti, a napközis nevelő-

nek bemutatja, adott esetben javít. 

4. A napköziből való távozás – lehetőleg a tanulási idő (14.30-15.30) után – a szülő kizá-

rólagos írásbeli kérésére előbb is, de ebben az esetben a házi feladat elkészítéséért fe-

lelős a szülő. 

5. Óvja a napközi termét, az intézmény épületét, udvar rendjét, tisztaságát. Meghibáso-

dás, rongálás esetén szól a felügyelő nevelőnek, az okozott anyagi kárt köteles megté-

ríteni 

6. Vigyáz saját és társai testi épségére, baleset esetén a felügyelő nevelőt értesíti. 

7. A játékokat rendeltetésszerűen használja, rendben a helyére teszi. 

8. A napközis nevelő írásbeli üzeneteit szüleinek megmutatja, aláíratja. 

9. A kijelölt és vállalt felelősi munkát legjobb tudása szerint végzi. 

10. Az általános csoportrendet betartja. 

 

 

 

Munkarend: 

 11.45. - 11.55. Gyülekező 

 12.00.- 14.00. Ebédeltetés beosztás szerint 

13.00. – 14.30. Szabadidős tevékenység lehetőség szerint az udvaron,  

  Sportfoglalkozások 

 14.30. – 15.30. Tanóra 

 15.30. – 15.45. Uzsonna 

 15.45. – 16.00. Szabadidős tevékenység 

 16.00. – 17.00. Összevont napközi 

 

A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távoz-

hat el. A napközis foglalkozásokról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

Rendkívüli esetben – előzetes szülői kérés hiányában - a tanuló eltávozására az igazgató vagy 

igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 
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5.3.10. Étkezések rendje 

 

Főétkezésre biztosított szünet:  

A főétkeztetésre 12.00 – 14.00 időben biztosítunk szünetet az év elején, és a második félév 

kezdetekor összeállított ebédelési rend szerint. 

 

Az étkezés rendje a tanulók órarendjéhez és délutáni foglalkozásaihoz igazodik. 

Az étkezés ideje 12.00 órától 14.00 óráig. 

Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztasá-

gára. Az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elmenni az ebédlőből. 

 

5.3.11. A tanuló munkájának elismerése 

 

Az első évfolyamon félévben és év végén, a második évfolyamon félévben a tanulókat tanítóik 

szövegesen értékelik. 

A továbbiakban a diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. 

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. 

Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat 

a szaktanár. 

A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és ismerteti a tanulókkal a 

teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 

A témazáró dolgozatok és felmérők jegye pirossal kerül be a naplóba és azt 2x-es súllyal szá-

mítjuk bele az érdemjegyeibe. 

5.3.12. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 
díjazás szabályai 

 

1. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába 

került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének 

teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból 

származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. 

2. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át. 

3. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre 

- a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony 

megszűnésekor visszaadni.  

4. Az 1. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő 

díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével 

- és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, 

egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat része-

ként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása 

esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre 

megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani.  
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5. Amennyiben az intézmény az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok 

vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak 

kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 30 százaléka, melyet az adott dolog 

elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani. Az 

egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe 

vételével az intézmény igazgatója dönt. 

 

 

5.3.13. A tanulók jutalmazása 

 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

• példamutató magatartást tanúsít,  

• vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

• vagy az osztály, illetve az intézmény érdekében közösségi munkát végez, 

• vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

vagy bármely más módon hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez az iskola 

jutalomban részesíti. 

 

• Az intézményi szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és lehetőség szerint 

könyvjutalmat kap, melyet az intézmény közössége előtt vehet át. 

• A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

• A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

 

 

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a tőle elvárhatónál jobb teljesítményért a 

következő dicséretek adhatók: 

• szaktanári dicséret jár annak a tanulónak, aki 

      - az iskolai versenyen 1-3 helyezést ér el  

      - gyűjtőmunkát végez, segít a szaktanárnak 

      - képviseli az iskolát megyei, területi versenyen, de nem ér el helyezést  

• osztályfőnöki dicséret jár annak a tanulónak, aki 

-  nem szaktantárgyhoz kapcsolódó iskolai versenyen indul 

- osztályprogramban, nem városi szintű szereplésben vesz részt 

- kiemelkedő közösségi munkát végez 

 

• igazgatói dicséret jár annak a tanulónak, aki 

- iskolai vagy annál magasabb szintű rendezvényeken szerepel 

- a következőműsorokon színvonalasan szerepel: okt. 23., márc. 15., 

évnyitó, évzáró, ballagás 

- megyei versenyeken 1-10. helyezést ér el 

- országos versenyeken 1-20. helyezést ér el 

- városi versenyeken 1-3. helyezést ér el 

- diákolimpián, országos versenyeken eredményesen szerepel 

• nevelőtestületi dicséret jár annak a 4. illetve 5-8. osztályos tanulónak, aki 

       Kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett, példamutató magatartást tanúsított 

és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett. A nevelőtestületi dicséretet a 

tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 
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• szaktárgyi teljesítményért, 

• példamutató magatartásért, 

• kiemelkedő szorgalomért, 

• példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért  

A nevelőtestületi dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

 

 

3. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, 

példamutató közösségi magatartásáért Fáy –díjat, oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet 

a tanévzáró ünnepélyen az intézmény közössége előtt vehet át. 

5.3.14. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

 

Azt a tanulót, aki 

• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

• vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,  

• vagy igazolatlanul mulaszt,  

• bármely módon árt az iskola jó hírnevének 

büntetésben kell részesíteni. 

 

Az iskolai büntetések formái 

• szaktanári figyelmeztetés, szaktanári intés,  

• szaktanári megrovás, 

• osztályfőnöki figyelmeztetés,( fegyelmi vétség, házirend megszegése esetén) 

• osztályfőnöki intés, 

•  osztályfőnöki megrovás, 

• igazgatói figyelmeztetés, ( nagyobb vétségek, kihágások) 

• igazgatói intés, 

• igazgatói megrovás, 

• tantestületi figyelmeztetés, 

• tantestületi intés, 

• tantestületi megrovás 

• fegyelmi eljárás 

• kedvezmények megvonása, áthelyezés másik osztályba, vagy a fogadó iskolával 

egyeztetve másik iskolába. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

a vétség súlyától függően el lehet térni. A fegyelmi intézkedés meghozatalánál a tanuló 

előzőleg kapott fegyelmi fokozatát kell figyelembe venni, a naplóba be kell jegyezni a büntetés 

dátumát és fokozatát.  Írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.  

A fegyelmi intézkedések félévkor érvényüket vesztik. 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, 

s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

• az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

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

gyasztása; 

• a szándékos károkozás; 
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• az intézmény nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

• ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűn-

cselekménynek minősülnek (ellenőrző hamisítás) 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban elő-

írtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az intézmény igazgatója 

vagy a nevelőtestület dönt. 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 

 Fegyelmi vétség elkövetése esetén az iskolai Szülői Szervezet (SZMK) és a Diákönkor-

mányzat közösen működteti a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. 

 Az egyeztető eljárás célja 

▪ a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján 

▪ a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében. 

Az egyeztető eljárás rendje: 

▪ Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú esetén a 

szülő), valamint a kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért. 

▪ A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben az intézmény igazgatója felhívja a 

kötelességszegő kiskorú szülőjének a figyelmét az egyeztető eljárás igénybevételének 

lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a kiskorú sértett szülője írásban a hozzájárulását adta 

az intézmény igazgatójánál. 

▪ A kötelességszegő kiskorú szülője – az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási na-

pon belül – írásban bejelentheti az intézmény igazgatójánál, ha kéri az egyeztető eljárás 

lefolytatását. 

▪ A fegyelmi eljárást akkor is folytatódik, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 

továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon belül az 

egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

▪ Ha a kötelességszegő és a sértett szülei az egyeztetési eljárásban írásban megállapodtak 

a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvos-

lásához szükséges időre, de legfeljebb 3 hónapra az igazgató felfüggeszti. 

▪ Ha a felfüggesztés ideje alatt a kiskorú sértett szülője írásban nem kérte a fegyelmi el-

járás lefolytatását az intézmény igazgatójától, a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság 

megszünteti. 

▪ Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető 

eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat az iskolai diákgyűlésen a DÖK 

segítő tanár nyilvánosságra hozza. 

 

Az egyeztető eljárást az intézmény igazgatója vezeti le. Az egyeztető eljárásban részt vesz 

az SZMK elnöke, a DÖK segítő tanár és a gyermekvédelmi felelős, mint a fegyelmi bi-

zottság tagjai. Az egyeztető eljárásról jegyzőkönyv készül. 

 

A fegyelmi büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályok-

ban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmé-

nyek figyelembe vételével az intézmény igazgatója határozza meg. 

 



31 

 

 

5.3.15. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala és használata 
az iskolában 

 

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

akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik. Az órát tartó nevelő 

utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az intéz-

mény portáján, vagy az öltöző szekrényében elzárni. 

 

A nevelő által elvett bejelentés nélkül az iskolába hozott tárgyat az első alkalommal a tanuló a 

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

szülőnek adja át. Ez a rendelkezés vonatkozik a tanítási órát zavaró mobil telefonokra is.  

 

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

pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével  

– rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. 

 

A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. 

Az engedélyt az osztályfőnöknek kell leadni. A kerékpárt az intézmény területén csak tolni 

lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. 

 

 

5.3.16. Osztályozó vizsga  

 

A tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:  

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól magántanulói státusza miatt,  

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

szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet.  

Erre irányuló szándékát a szülőnek vagy gondviselőnek az igazgatónak írásban köteles jelezni, 

aki vizsgabizottságot jelöl ki. A vizsgáztató pedagógus felkészülési anyagot jelöl ki számára. 

Az osztályozó vizsga letételére az augusztus 21-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kerül 

sor. A vizsgák időpontjáról a tanév végén június 15-30-ig írásban kell tájékoztatni. 

Vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben az intézményben fog-

lalkoztatottak végzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan 

pedagógust kell kijelölni, aki jogosult az adott tárgy tanítására. A vizsga írásbeli és szóbeli 

részből áll, kétszer 45 perc időtartamban. A szóbeli vizsgát a tanuló külön kérésre írásban is 

leteheti. Az év végi osztályzat a két vizsga eredményének átlaga. 

Az eredményes vizsga letételének feltétele a Helyi tantervben, és a Házirend mellékletében leírt 

tantárgyi minimum. Amennyiben a vizsgázó az osztályozó vizsgán igazolatlanul nem jelent 

meg, vagy nem teljesítette a tantárgyi minimumot, az adott évfolyamot ismételni köteles. 

 

5.3.17. Iskolai tankönyvellátás rendje  

 

Tankönyvek kiosztása minden év augusztus utolsó hetében, illetve az első tanítási napon 

történik (amennyiben a Kello kiszállította az iskolába azokat). Az ingyenes tankönyvre jogosult 
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diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra. Eze-

ket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik ki, és a könyv-

tári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.  A diákok a tanév befejezése előtt, leg-

később az utolsó tanítási napig kötelesek a tanév elején, illetve tanév közben felvett tanköny-

veket a könyvtárban leadni. A javító és osztályozó vizsgára kötelezett tanulók a már leadott 

tankönyvek közül június 25-ig visszakérhetik azokat, amelyekből vizsgát kell tenniük; majd 

ezeket a vizsga után kötelesek a könyvtárban leadni. 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási se-

gédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. 

Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább három évig használ-

ható állapotban legyen. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, meg-

rongálásából származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak 

szerint a KLIK-nek (ill. iskolájának) megtéríteni. Ennek módjai: ugyanolyan könyv beszerzése, 

anyagi kártérítés.  

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

- az első év végén a tankönyv árának 70 %-át  

- a második év végén a tankönyv árának 40 %-át 

- a harmadik év végén a tankönyv árának 10 %-át 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás 

esetben az igazgató dönt. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával 

okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kap-

csolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

6 Az iskolai konfliktusok, problémák kezelésének helyi szabályai  
 

A tanulók a problémáikkal elsősorban az osztályfőnökeikhez forduljanak, az azonnali intézke-

dést igénylő ügyekben a jelenlévő nevelőhöz lehet fordulni. 

Rendkívüli esetben az intézmény vezetés tagjai nyújthatnak segítséget. 

7 A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai  

 

A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az 

intézmény igazgatója készíti el. 

 

1. A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és véle-

ményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A di-

ákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az intézmény 

igazgatóját. 

2. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljut-

tatják az intézmény igazgatójához. 

3. A házirend tervezetéről az intézmény igazgatója beszerzi a szülői szervezet (közösség) 

véleményét. 

4. A házirendet a DÖK, az SZMK és az Intézményi tanács véleményének kikérésével a  

nevelőtestület fogadja el, és az igazgató hagyja jóvá. 

5. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javasla-

tára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az intézmény igazgatója, a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat intézményi vezetősége vagy a szülői szervezet (közösség) intézmé-

nyi vezetősége. 

6. A házirend módosítását az 1-5. pontban leírt módon kell végrehajtani. 



33 

 

 

 

 

8.  Tantárgyi minimum követelmények 
 

 

Magyar nyelv és irodalom 1.2. évfolyam 

 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, 

alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kér-

désekre értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Hasz-

nálja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias 

nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. Követhetően számoljon be él-

ményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 

Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókincscsel. Ismert és begya-

korolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével 

emelje ki az olvasottak lényegét. Írása legyen rendezett, pontos. Ismerje fel és nevezze meg a 

tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat 

a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 30–40 begyakorolt szóban. He-

lyesen válassza el az egyszerű szavakat. Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőké-

pessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően 

fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 
 

Magyar nyelv és irodalom 3.4. évfolyam 

 
A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegal-

kotó feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Be-

szédstílusát igazítsa beszélgető partneréhez. Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, 

történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, 

értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse. Felkészülés után 

folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. 

Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos 

véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási straté-

giát. Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figye-

lemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyv-

tárát. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

Használja az ismert kézikönyveket. A memoritereket szöveghűen mondja el. Adott vagy vá-

lasztott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási ismeretek alkalma-

zásával. Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal 

ismerje fel a tanult szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is. A begyakorolt szókészlet 

körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, ol-

vashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. Le-

gyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi,esztétikai és történeti érzéke 

legyen az életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi 

képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége. 
 

 

Matematika 1.2. évfolyam 
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Gondolkodási és megismerési módszerek 

 

− Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. 

− Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 

− Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése,         meg-

nevezése. 

− Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 

− Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 

Számtan, algebra 

 

– Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete. 

– Római számok írása, olvasása (I, V, X). 

– Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság sze-

rinti összehasonlítása. 

– Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 

– Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. 

– Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 

– Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 

– A műveletek sorrendjének ismerete. 

– Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 

– Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 

– Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 

– Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 

– Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

 

Geometria 

 

– Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 

– A test és a síkidom megkülönböztetése. 

– Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 

– Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

– A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, 

dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegysé-

gek között. 

Mennyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata. 

 

Valószínűség, statisztika 

 

– Adatokról megállapítások megfogalmazása. 
 

 

Matematika 3.4. évfolyam 
 

– Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. 

– Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

– A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 
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– Az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

 

Számtan, algebra 

 

– Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 10 

000-es számkörben. 

– Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

– Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése szö-

veggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. 

– Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben. 

– Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben. 

– A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. 

– Fejben számolás százas számkörben. 

– A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. 

– Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete. Műveletek tulajdonságainak, 

tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása. Műveleti sorrend ismerete, alkalma-

zása. 

– Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű, számmal írás-

ban. 

– Műveletek ellenőrzése. 

– Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőr-

zés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

– Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 

– Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készí-

tése. 

– Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. 

– A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása. 

Geometria 

– Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek. 

– A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. 

Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

– Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

– Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, jel-

lemzőik. 

– Kör fogalmának tapasztalati ismerete. 

– A test és a síkidom közötti különbség megértése. 

– Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői. 

– Gömb felismerése. 

– Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színe-

zéssel. 

– Négyzet, téglalap kerülete. 

– Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. 

Valószínűség, statisztika 

 

– Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése. Táblázat adatainak értelmezése. 

– Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

– Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasz-

talati ismerete. 
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Informatikai ismeretek 

– Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata. 

– Egy rajzoló program ismerte; egyszerű ábrák elkészítése, színezése. 

– Együttműködés interaktív tábla használatánál. 
 

 

Erkölcstan 1.2. évfolyam 
 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában 

van legfontosabb személyi adataival. Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét. 

Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. Képes kapcsolatba 

lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival, különféle 

beszédmódokat tud alkalmazni. A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabá-

lyait. Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játsza-

nak a közösségek életében. Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható for-

mában nyilvánítsa ki. Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a 

körülöttünk lévő élővilágért. Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, 

mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. Tisztában van vele és érzelmileg is képes fel-

fogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. 

 
 

Erkölcstan 3.4. évfolyam 
 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, 

és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát. Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja 

fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe. Képes másokkal 

tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, 

amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók. Érzelmileg kö-

tődik a magyar kultúrához. Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, 

a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő 

kulturális jelenségekre. Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész 

a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában. Érti, hogy a Föld 

mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre. 

Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból 

is rátekinteni. Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 

 
 

Környezetismeret 1.2. évfolyam 
 

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése. Az 

egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. Mesterséges és természetes 

életközösség összehasonlítása. Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fon-

tosságának felismerése. Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és 

napszakos változások felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás elemei-

nek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjáráshoz illő szokások. 

Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása tu-

lajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. 

Mesterséges és természetes anyagok megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése. Egy-

szerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezése. 
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Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Ok okozati összefüggések keresésének igénye a 

tapasztalatok magyarázatára. 

 

 

Környezetismeret 3.4. évfolyam 

 

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges 

fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. Az életkornak megfelelően a helyzethez illő fe-

lelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben. A hosszúság és idő mérése, a minden-

napi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése. Képesség adott szempontú megfi-

gyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. 

A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok 

szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, 

illetve felépítésében. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatai-

nak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. Egy 

természetes életközösség bemutatása. Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai 

folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete. Magyaror-

szág elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete. In-

formatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a 

problémák megoldásában. 
 

 

 

Ének-zene 1.2. évfolyam 
 

A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’–d” hang-

terjedelemben. Csoportosan bátran, zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalo-

kat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni. Kreatívan részt vesznek a generatív 

játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. 

A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik 

kottaképről (kézjel, betűkotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, 

folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett 

rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári segítséggel szolmizálva éneklik. Képesek 

csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esz-

tétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Is-

mereteket szereznek a hangszerekről. Szívesen és örömmel hallgatják újra a meghallgatott zeneműve-

ket. 
 

 

Ének zene 3.4. évfolyam 
 

A tanulók 40 dalt (30 népzenei és 10 műzenei szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből a-

e” hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. A népdalokat csokorba szedve is éneklik. 

Csoportosan bátran és zengő hangon jó hangmagasságban énekelnek a dalok élményekből ki-

induló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatásával. Képesek az új dalokat rövid előkészítést 

követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel 

megtanulni. Többszólamú éneklési készségük fejlődik (ritmus osztinátó, kánon). Kreatívan 

részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Képesek ritmusvariációt, ritmussort al-

kotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A tanult zenei elemeket (pl. met-

rum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert 
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dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. A megismert ritmikai elemeket tartal-

mazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. 

A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és 

hangjegyről szolmizálják. Megkülönböztetik a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tud-

ják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat. Fejlődik formaérzékük, a 

formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség, variáció) meg tudják fo-

galmazni. Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk. Figyelmesen hallgatják az életkori sa-

játosságaiknak megfelelő zenei részleteket. A negyedik évfolyam végére olyan gyakorlati ta-

pasztalatokat szereznek a zenehallgatásról. 
 

 

Rajz-vizuális kultúra 1.2. évfolyam 
 

Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készí-

tése. Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszköz-

használat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével. A 

felszerelés önálló rendben tartása. A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. A kép-

alkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. Téralkotó feladatok so-

rán a személyes térbeli szükségletek felismerése. Alkotótevékenység és látványok, műalkotá-

sok szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használa-

tára. A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése. Látványok, műalkotá-

sok néhány perces szemlélése. Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat so-

rán a tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat. Médiaélmények változásának és 

médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése. A médiaszövegek néhány elemi kódjának a 

(kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos egyszerű összefüggések felis-

merése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak, kreatív kifejező 

eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását). A személyes kommunikáció és a 

közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése. Az életkorhoz igazodó in-

ternetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése. Az alkotó és befo-

gadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 
 

 

 

Rajz-vizuális kultúra 3.4. évfolyam 
 

Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelme-

zése.Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; je-

lek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása. Az újként megismert anyagok és eszközök, 

technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és esz-

közhasználata. A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve kom-

ponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve. Téralkotó felada-

tok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli szükségletek felisme-

rése. A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további 

differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép). Látványok, műalkotások meg-

figyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott leg-

fontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően. Különböző típusú médiaszöve-

gek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás. A médiaszövegekhez használt egy-

szerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának felismerése. Kép- és hangrög-

zítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök segítsé-

gével saját gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása. A mé-
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diaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak elsajá-

títása, helyes alkalmazása élőszóban. A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakozta-

tás, ismeretszerzés) megismerése. A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartal-

mának felismerése. Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályai-

nak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szük-

séges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív in-

ternetes tevékenységek megismerése. 
 

 

Technika 1.2. évfolyam 
 

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása. Ta-

pasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. A család szerepének, 

időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása. 

A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. Alapvető háztar-

tási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete. Példák is-

merete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. A hétköznapjainkban 

használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és 

vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. Életkori szintnek megfelelő problémafel-

ismerés, problémamegoldás. Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az 

érintett szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete. Célszerű takarékosság lehetősé-

geinek ismerete. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek ma-

gabiztos alakítása. Építés mintakövetéssel és önállóan. Az elvégzett munkáknál alkalmazott 

eszközök biztonságos, balesetmentes használata. A munka közbeni célszerű rend, tisztaság 

fenntartása. Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. Aktív rész-

vétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. A közlekedési veszélyforrások tuda-

tosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmen-

tes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő utazás) sza-

bályainak gyakorlati alkalmazása. Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés. 
 

Technika 3.4. évfolyam 
 

 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása és 

begyakorlása. Használati utasítások értő olvasása, betartása. Sikerélmények (a felfedezés és ön-

álló próbálkozás öröme, a motiváló hatás érvényesülése tárgyalkotáskor). A hétköznapjainkban 

használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és 

vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. Egyszerű tárgyak elkészítése mintaköve-

téssel. Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. A gya-

logosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. A kerékpár 

használatához szükséges ismeretek elsajátítása. Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a 

tevékenységek során. Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.  
 

Testnevelés 1.2. évfolyam 
 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek meg-

nevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. A szív és az izomzat működésének 

elemi ismeretei. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a me-

dence középhelyzete beállítása. Az iskolatáska gerinckímélő hordása. A gyakorláshoz szüksé-

ges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk. A testnevelésórák alapvető rendszabá-
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lyai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjai ismerete. Fegyelmezett gya-

korlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat. Az aktív-mozgásos relaxáció gya-

korlatainak felismerése. A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése önmagára és má-

sokra vonatkoztatva. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű kombiná-

ciókban a tér- és energiabefektetés, valamint a mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával. A 

játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a ve-

zető műveletek tanulási szempontjainak ismerete. Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű 

használatában. A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra 

törekvés. A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban 

Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű torna-

gyakorlat bemutatása. Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és 

emelt eszközökön. Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban 

egyénileg, párban és csoportban. A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés 

tánc közben. A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása. 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete. 

Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve 

játékban. Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 

Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete. Tapasztalat azok alkalma-

zásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő kisjátékokban. A játékfeladat 

megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség felismerése. A 

csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél fontossá-

gának tudatosulása. A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása. A tompítás mozdulatának 

végrehajtása esés közben. A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése. Törekvés arra, 

hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, és azok betar-

tása. Tudatos levegővétel. Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés. Bátor vízbeug-

rás. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról. A természeti 

környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési sza-

bályának ismerete. A sporteszközök kreatív felhasználása a játéktevékenység során. Az időjá-

rási körülményeknek megfelelően öltözködés okainak ismerete. 
 

 

Testnevelés 3.4. évfolyam 
 

Előkészítő és preventív mozgásformák 

Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is. Önálló pulzusmé-

rés. A levezetés helyének és preventív szerepének megértése. A nyújtó, erősítő, ernyesztő és 

légzőgyakorlatok pozitív hatásainak ismerete. A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, 

térformák önálló kialakítása. Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása. A 
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testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása. A játékok, 

versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer betartásában és a 

sportszerűen viselkedés terén. Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos 

jelenlét” ismerete és annak alkalmazása a gyakorlatban. 

Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák 

Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehaj-

tása. Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott ener-

giabefektetéssel, eszközzel, társakkal. A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játék-

szabályok alkalmazása. A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, va-

lamint azok mozgástanulási szempontjainak (vezető műveletek) ismerete. 

Manipulatív természetes mozgásformák 

A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása. A 

manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályozott energiabefektetés-

sel. A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének 

megerősödése. A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása. A sporteszközök szabad-

idős használatának állandósulása. 

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban 

Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is. A képességszint-

nek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrás. Nyújtott karral 

történő támasz a támaszugrások során. Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, 

törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzet. A tempóváltozások érzé-

kelése és követése. A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete. 

 

Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban 

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve 

történő végrehajtása, változó körülmények között. A 3 lépéses dobóritmus ismerete. 

A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve 

játékban. Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. A Kölyökatlétika esz-

köz- és versenyrendszerének ismerete. A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése. 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban 

A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete. Az alaptechnikai elemek ismerete és azok al-

kalmazása az előkészítő játékok során. Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése. 

Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése. Törekvés a legcélszerűbb játék-

helyzet-megoldásra. A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés. A sportszerű viselkedés 

értékké válása. 

Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban 

Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban. Előre, oldalra és hátra esés, tompítással. A tolá-

sok, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása. A grundbirkózás alap-

szabályának ismerete és alkalmazása. A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására 

törekvés. Az saját agresszió kezelése. Az önvédelmi feladatok céljának megértése. 

Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban 

Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan. Fejesugrással vízbe ugrás. Az uszodai 

rendszabályok természetessé válása. A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete. 

Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben 

Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete. A tanult szabadidős moz-

gásformák sporteszközei biztonságos használatának, alaptechnikai és taktikai elemeinek isme-

rete, alkalmazása. A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása 

szabad játéktevékenység során. A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolás-

sal együtt járó veszélyforrások ismerete. 
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FELSŐ TAGOZAT 

 

 Magyar nyelv és irodalom 5.6. évfolyam 
 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan 

alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb 

hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására. Ismeri és alkalmazni tudja a 

legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos 

és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail stb.) szöveget al-

kotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra. Az írott és elektronikus fe-

lületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a szövegből az információk 

visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkal-

mazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek al-

kalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). Felismeri a szö-

vegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni, hibás olvasási 

szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni. A tanuló ismeri a tanult alap-

szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások), valamint az ige-

kötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabá-

lyokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. A megismert új szavakat, köz-

mondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is alkalmazni. A tanuló meg tud nevezni 

három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete említésével három népdalt. 

Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a 

mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. Felismeri a hexa-

meteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel 

tud sorolni három-négy művet Petőfitől és Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást meg-

fogalmazni János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő 

üzenetet, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét. El tudja 

különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. 

Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk, 

Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő köl-

temény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövege-

ket. Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen 

érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont 

fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket 

feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. 

Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemé-

lyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szö-

veghű felidézésére. Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani er-

kölcsi értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 
 

 Magyar nyelv és irodalom 7.8. osztály 
 

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik, és hatékonyan részt vesz a min-

dennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja értelmezni 

partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit. Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját 

megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes bele-

élni magát mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgatórugóit. 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg 

szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az 
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olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 

állításait indokolni. Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták hasz-

nálatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mon-

datrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak 

és gyakoribb mozaikszók helyesírásában. Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellem-

zőbb területeit. Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt 

műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző regénytí-

pusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel 

tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei 

alapján (elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a 

megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a művek tematikáját, 

meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a 

zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít képe-

ket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentésteremtő szere-

pét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus 

szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása). Konkrét szöveg-

példán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, to-

vábbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését. Képes a drámákban, filmekben meg-

jelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének 

értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire vé-

leményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud támaszkodni. Képes egyszerűbb meghatározást 

megfogalmazni a következő fogalmakról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, 

disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, monológ. Képes néhány egy-

szerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő fogalmak valamelyikéhez il-

lik: fordulat, retorika, paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról 

tudja az alapvető információkat. 

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt 

készíteni és tartani különböző írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszok-

ból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból. 

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó műfajaival. 

Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, műkö-

dési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, 

kritikus attitűd. 
 

 

 

 

Természetismeret 5. 6. évfolyam 

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jelle-

mezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából. Ismerje az emberi szerve-

zet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. Tudatosuljanak az egészséget ve-

szélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere. Formálódjon re-

ális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete irányításában kapjon döntő 

szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és segítő-

kész. Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. Alakuljon ki 

átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erőforrásairól, 

gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatások-

ról. Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül 

élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-

szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket. Tudjon 
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tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, 

használja fel az információszerzés folyamatában. Erősödjön a természet és a haza iránti szere-

tete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek védelmére. Ismerje fel szűkebb és tágabb 

környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvi-

telével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez. Le-

gyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban biz-

tonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni. Legyen nyitott, 

érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes tudása 

bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei. 
 

 

 

 

Technika 5. 6. évfolyam 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a környezet-átalakító tevé-

kenységgel járó felelősség belátása. Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel össze-

függő munkatevékenységekről. Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkal-

mazása, eszközök szakszerű, biztonságos használata. Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalma-

zása a tervezés és a kivitelezés során. Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) 

reális értékelése, a hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. Az 

ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek felis-

merése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek előzetes, helyes felismerése, az 

azzal járó felelősség belátása. A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, kör-

nyezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. A gyalogos és kerékpáros közlekedés 

KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalma-

zása. A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. A vasúti közlekedésben 

való biztonságos és udvarias részvétel. Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonal-

térképeken. Útvonalterv olvasása, készítése. A foglalkozásosokon való, aktív cselekvő részvé-

tel. A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, attitűdök folyamatos fejlődése. A 

foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a feladatok megoldása a tevékenység el-

végzése. Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a háztartási 

gépeket szakszerűen használni. Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok olvasása, értelme-

zése, az anyagok érzékelhető tulajdonságainak azonosítása. A használt eszközök és szerszámok 

szakszerű és balesetmentes használata. A közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályainak 

ismerete, alkalmazása, veszélyforrásai ismerete. Biztonságos közlekedési magatartás. Fogadja 

el a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, alkalmazza az szabályait. Ismerje a tudatos fogyasz-

tói magatartást és a célszerű gazdálkodást 
 

Technika 7. évfolyam 

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges praktikus élet-

vezetési 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 felis-

merése. Egyszerű karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése. Környezettudatosság a ház-

tartási hulladékok kezelése során. A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos 

mennyiségek és költségek érzékelésének, becslésének képessége. 

Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett. A kerékpáro-

sokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. Tájékozottság a 

közlekedési környezetben. Tudatos közlekedési magatartás. A közlekedési morál alkalmazása. 
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Környezettudatos közlekedésszemlélet. Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségek-

ről, elképzelés a saját felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. Tapasztala-

tok, ismeretek, véleményalkotás a meglátogatott munkahelyekről, ezek összevetése a szemé-

lyes tervekkel. Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése. A 

foglalkozásokon való, aktív cselekvő részvétel. A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, 

képességek, attitűdök folyamatos fejlődése. A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elké-

szítése, a feladatok megoldása, a tevékenység elvégzése. A lakás villamos berendezéseinek is-

merete és helyes használata. Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek. Ismerje a 

közműrendszerek (vízvezeték- és fűtési rendszerek) működését. A közlekedési helyzetek he-

lyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, elhárítása. Ismerje fel az egészséget fe-

nyegető veszélyek, különös tekintettel a dohányzása, az alkohol és a kábítószer-fogyasztás ve-

szélyeire, fogadja el az egészségvédelemnek és az élet feltétlen tiszteletének fontosságát. Ren-

delkezzen megfelelő önismerettel és pályaképpel. 
 

Rajz 5. 6. évfolyam 
 

 

- A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység 

során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 

- Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. 

- Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egy-

szerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. 

- A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzés-

rendszerek kialakítása. 

- Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalma-

zása különböző alkotó jellegű tevékenység során. 

- Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 

- Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység so-

rán. 

- Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 

- A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 

- Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pon-

tos megfogalmazása. 

- Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenet közvetítő tárgyak felismerése. 

- A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

- Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
 

 

Rajz 7. 8. évfolyam 
 

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

-  A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az 

alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

-  Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.  

-  Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak 

megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása. 

-  Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű 

értelmezése. 

-  Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések 

megfogalmazása. 



46 

 

-  Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) 

tudatos használata az alkotótevékenység során. 

-  A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és 

formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

-  A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező alap-

eszközeinek felismerése. 

-  Mozgóképi szövegek megkülönböztetése, a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói 

szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

-  Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

-  A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése 

és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

-  Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása. 

-  A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 

-  Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
 

Matematika 5. évfolyam 
 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

− Két véges halmaz közös része, két véges halmaz egyesítése, ezek felírása, ábrázolása. 

− Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

− Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

− Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

− Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

− Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

 

Számtan, algebra 

− Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

− Ellentett, abszolút érték felírása. 

− Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

− Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sor-

rendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

− Szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

− Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

− A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek isme-

rete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések 

gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 
 

− Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leol-

vasása. 

− Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

− Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalma-

zása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 
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Geometria 

− Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

− A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák rajzolása. A körző, 

vonalzó célszerű használata. 

− A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok 

megoldásában. 

− Téglalap kerületének és területének kiszámítása. 

− A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

− A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának, 

űrmértékének meghatározása. 

 

Valószínűség, statisztika 

− Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

− Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

− Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 

 

Matematika 6. évfolyam 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 

− Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz uniójának felírása, ábrázolása. 

− Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

− Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

− Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 

− Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

− Néhány elem összes sorrendjének felsorolása. 

 

Számtan, algebra 

− Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 

− Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 

− Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

− A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetés-

sel, az egyenes arányosság értése, használata. 

− Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sor-

rendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

− Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével összefüggé-

sek felírása a szöveges feladatok adatai között). 

− Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 

− A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 

− Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök kiválasz-

tása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása. 
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− A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek isme-

rete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések 

gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

− Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott 

módszerrel. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leol-

vasása. 

− Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

− Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalma-

zása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén. 

 

Geometria 

− Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 

− A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. 

A körző, vonalzó célszerű használata. 

− Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakasz-

felező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. 

− Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. 

− A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok 

megoldásában. 

− Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

− A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 

− A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának, 

űrmértékének meghatározása. 

 

Valószínűség, statisztika 

− Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

− Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

− Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 

 

Matematika 7. évfolyam 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

− Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

− Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értel-

mezése egyszerűbb esetekben. 

− Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

− Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

 

Számtan, algebra 
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−  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre 

vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, he-

lyes és értelmes kerekítése. 

− Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

− A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladat-

megoldás során. 

− A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös több-

szörös kiválasztása a többszörösök közül. 

− Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

− Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés 

szorzása egytagúval. 

− Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

− Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megol-

dás ábrázolása számegyenesen. 

− A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettu-

dományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

− Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

− Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkal-

mazása természettudományos feladatokban is. 

− Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról ada-

tokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú 

grafikonon. 

 

Geometria 

− A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkeszté-

seket végezni. 

− Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és 

külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkal-

mazza a feladatok megoldásában. 

− Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése.  

− Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatok-

ban. 

− A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképle-

teinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űr-

mértékét. 

 

Valószínűség, statisztika 

− Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámí-

tása. 
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− Konkrét feladatok kapcsán a tanuló képes esélylatolgatásra, felismeri a biztos és a lehetetlen 

eseményt. 

− Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

− Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, 

eredményének megnevezése. 

 

Matematika 8. évfolyam 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

− Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

− Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értel-

mezése egyszerűbb esetekben. 

− Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

− Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

 

Számtan, algebra 

−  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre 

vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., he-

lyes és értelmes kerekítése. 

− Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

− A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása feladat-

megoldás során. 

− A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös több-

szörös kiválasztása a többszörösök közül. 

− Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

− Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés 

szorzása egytagúval. 

− Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

− Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megol-

dás ábrázolása számegyenesen. 

− A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettu-

dományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

− Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

− Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak alkal-

mazása természettudományos feladatokban is. 

− Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról ada-

tokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú 

grafikonon. 
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Geometria 

− A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkeszté-

seket végezni. 

− Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és 

külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkal-

mazza a feladatok megoldásában. 

− Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és na-

gyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

− A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

− Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatok-

ban. 

− A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképle-

teinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek térfogatát, űr-

mértékét. 

 

Valószínűség, statisztika 

− Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok kiszámí-

tása. 

− Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos 

és a lehetetlen eseményt. 

− Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

− Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, 

eredményének megnevezése. 

 

Kémia 7.8. évfolyam 

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem, 

vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, 

égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és 

kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. 

Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület tulaj-

donságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló anya-

gok biztonságos felhasználásának módjait. 

Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik. 

Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet kap-

csolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kap-

csolatát. 

Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a halmazál-

lapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető különbsé-

geit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt ke-

resni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, az infokommunikációs 

technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 

Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó 

problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati szempontból jelen-

tős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 
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Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával kap-

csolatos jelenségek elemzéseskor. 

Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével kap-

csolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének megóvásában. 

 

 

Földrajz 7.8. évfolyam 

 

A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-nagyobb 

egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus 

tájairól, valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, országairól). 

Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos 

országok természet- és társadalomföldrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és történelmi 

összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét. Birtokoljanak 

reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és 

az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyenek tisztában az Európai 

Unió meghatározó szerepével, jelentőségével. 

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és törtvény-

szerűségeket. Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és megfo-

galmazására az egyes földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti jelen-

ségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes országok, 

országcsoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az egyes térsé-

gek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. Ismerjék fel 

a globalizáció érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fej-

lődésének jellemzőit összefüggésben a természeti erőforrásokkal. Értsék, hogy a hazai gazda-

sági, társadalmi és környezeti folyamatok világméretű vagy regionális folyamatokkal függenek 

össze.  

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a 

lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. Legyenek tisztában a Föl-

det fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy 

a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik.  

Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen 

kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban tájé-

kozódni a földtörténeti időben. Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaság-

földrajzi megfigyelések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus információhordo-

zókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. 

Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. Legyenek képesek megadott szempontok alap-

ján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, országokat és tipikus tájakat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg a logikai 

térképolvasás képességét. A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalma-

kat kapcsolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi 

életben a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tan-

tárgyak tanulása során is. 
Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük 

folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket. 

 

Informatika 6. évfolyam 
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A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére ismerje a számítógép részeinek és 

perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemzőit, tudja azokat önállóan használni; tudjon a könyv-

társzerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a szükséges fájlt megtalálni; tudjon 

önállóan használni multimédiás oktatóprogramokat; tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan 

kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; ismerje egy vírusellenőrző prog-

ram kezelését, legyen tisztában a vírusirtás veszélyeivel, legyen képes a fertőzések elleni védő-

intézkedések végrehajtására. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, 

legyen képes a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat önállóan elvégezni; használja 

a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű le-

hetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű 

összefüggéseket; tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle 

adatbázisokban keresni; tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját mun-

kájában elhelyezni, legyen tisztában a dokumentumrészletek saját munkában való felhasználá-

sának etikai, jogi normáival; tudja értelmezni a programok üzeneteit. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére képes 

legyen a problémamegoldáshoz szükséges információkat összegyűjteni; ismerje a probléma-

megoldás alapvető lépéseit; képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmusokat készíteni; 

ismerje a különböző informatikai eszközökről való adatátvitel módszereit; ismerje a programo-

zási lehetőségeket, tudjon egyszerűbb programokat elkészíteni; képes legyen egy automata-

elvű fejlesztői rendszer alapszintű használatára; ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit, 

és a problémamegoldás során képes legyen együttműködni társaival. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére legyen képes a böngésző főbb funkcióinak hasz-

nálatára, cím beírására; tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni; az 

elektronikus levelezőprogram önálló kezelésére; elektronikus és internetes médiumok haszná-

latára; az interneten talált információk mentésére és azok saját dokumentumaiban való haszná-

latára; legyen tisztában van az adatvédelem fontosságával; ismerje a netikett szabályait. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére ismerje az informatikai biztonsággal kap-

csolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvéde-

lem érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az informatikai eszközök etikus használa-

tára vonatkozó szabályokat; ismerje a hálózat használatára vonatkozó viselkedési szabályokat; 

legyen képes értelmezni a viselkedési szabályokból adódó feladatokat; szerezzen gyakorlatot 

az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz 

legyen képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns for-

rásokat keresni; konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban megkeresni a megoldáshoz 

szükséges információkat; tudja eldönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi 

könyvtár szolgáltatásait. 

 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére legyen képes megfelelően tájé-

kozódni a különböző informatikai környezetekben; ismerje az informatikai eszközök működési 

elveit; 

 

6. évfolyam heti 2 óra 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 
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ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemzőit, tudja azokat 

önállóan használni; tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a 

szükséges fájlt megtalálni; tudjon önállóan használni multimédiás oktatóprogramokat; tudjon 

az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabá-

lyait; ismerje egy vírusellenőrző program kezelését, legyen tisztában a vírusirtás veszélyeivel, 

legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, 

legyen képes a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat önállóan elvégezni; használja 

a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű le-

hetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű 

összefüggéseket; tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle 

adatbázisokban keresni; tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját mun-

kájában elhelyezni, legyen tisztában a dokumentumrészletek saját munkában való felhasználá-

sának etikai, jogi normáival; tudja értelmezni a programok üzeneteit. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére képes 

legyen a problémamegoldáshoz szükséges információkat összegyűjteni; ismerje a probléma-

megoldás alapvető lépéseit; képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmusokat készíteni; 

ismerje a különböző informatikai eszközökről való adatátvitel módszereit; ismerje a programo-

zási lehetőségeket, tudjon egyszerűbb programokat elkészíteni; képes legyen egy automata-

elvű fejlesztői rendszer alapszintű használatára; ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit, 

és a problémamegoldás során képes legyen együttműködni társaival. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére legyen képes a böngésző főbb funkcióinak hasz-

nálatára, cím beírására; tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni; az 

elektronikus levelezőprogram önálló kezelésére; elektronikus és internetes médiumok haszná-

latára; az interneten talált információk mentésére és azok saját dokumentumaiban való haszná-

latára; legyen tisztában van az adatvédelem fontosságával; ismerje a netikett szabályait.  

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére ismerje az informatikai biztonsággal kap-

csolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvéde-

lem érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az informatikai eszközök etikus használa-

tára vonatkozó szabályokat; ismerje a hálózat használatára vonatkozó viselkedési szabályokat; 

legyen képes értelmezni a viselkedési szabályokból adódó feladatokat; szerezzen gyakorlatot 

az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz 

legyen képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns for-

rásokat keresni; konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban megkeresni a megoldáshoz 

szükséges információkat; tudja eldönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi 

könyvtár szolgáltatásait. 
 

 

Informatika 7. évfolyam 

 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére tudjon dokumentumokba különböző objektu-

mokat beilleszteni; tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy 

leírás alapján elkészíteni; tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. 
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A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére lássa 

át a problémamegoldás folyamatát; ismerje fel az informatikai szemléletet; ismerje és használja 

az algoritmusleíró eszközöket; legyen képes a probléma megoldásához szükséges hardver és 

szoftver eszközöket kiválasztani; ismerje a különböző informatikai eszközökről való adatátvitel 

módszereit; ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére legyen képes hatékonyan megtalálni és kigyűj-

teni a kívánt információkat az internet segítségével; 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére ismerjen megbízható információforráso-

kat; legyen képes értékelni az információ hitelességét; ismerje a számítógép védelme érdekében 

alkalmazható lehetőségeket; 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a könyvtár és az internet szolgáltatásait 

igénybe véve legyen képes önállóan releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz. 
 

 

7. évfolyam heti 2 óra 
 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére legyen képes megfelelően tájé-

kozódni a különböző informatikai környezetekben; ismerje az informatikai eszközök működési 

elveit; 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére tudjon dokumentumokba különböző objektu-

mokat beilleszteni; tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy 

leírás alapján elkészíteni; tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére lássa 

át a problémamegoldás folyamatát; ismerje fel az informatikai szemléletet; ismerje és használja 

az algoritmusleíró eszközöket; legyen képes a probléma megoldásához szükséges hardver és 

szoftver eszközöket kiválasztani; ismerje a különböző informatikai eszközökről való adatátvitel 

módszereit; ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére legyen képes hatékonyan megtalálni és kigyűj-

teni a kívánt információkat az internet segítségével; 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére ismerjen megbízható információforráso-

kat; legyen képes értékelni az információ hitelességét; ismerje a számítógép védelme érdekében 

alkalmazható lehetőségeket; 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a könyvtár és az internet szolgáltatásait 

igénybe véve legyen képes önállóan releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz. 

 

 

Informatika 8. évfolyam 
 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére tudja használni az operációs rend-

szer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; legyen képes az adott feladat megoldásához 

alkalmas hardver- és szoftvereszközök kiválasztására. 
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A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére Ismerje a kapcsolatot a táblázatkezelő és a 

szövegszerkesztő rendszerek között; ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lé-

péseit, tudjon az ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek megfelelő 

diagramtípust választani; tudjon bemutatót készíteni; tudja értelmezni a programok által adott 

üzeneteket. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére tudjon 

kódolni egyszerű algoritmusokat; legyen képes alakzatokat létrehozni vezérléselvű környezet-

ben; ismerje és alkalmazza az alulról felfelé építkezés elvét; tudjon véletlenszámot generálni, 

és ismerje annak felhasználási lehetőségeit. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére előkészíteni az információt weben történő pub-

likálásra; megkülönböztetni publikussá tehető és védendő adatait; használni a legújabb info-

kommunikációs technológiákat, szolgáltatásait. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére ismerje az informatikai biztonsággal és 

adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó 

veszélyeket és következményeket; ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonat-

kozó szabályokat; legyen képes értékelni az információforrások hitelességét; ismerje az infor-

matikai eszközök használatának szabályait; ismerje fel az informatikai eszközök használatának 

az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; ismerjen néhány elektronikus szolgálta-

tást és ezek legfontosabb funkcióit; ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a választott forrásokat legyen képes alkotóan 

és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; legyen képes alkalmazni a más tárgyakban ta-

nultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás); egyszerű témában legyen képes 

az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 

 
 

8. évfolyam heti 2 óra 
 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére tudja használni az operációs rend-

szer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; legyen képes az adott feladat megoldásához 

alkalmas hardver- és szoftvereszközök kiválasztására. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére Ismerje a kapcsolatot a táblázatkezelő és a 

szövegszerkesztő rendszerek között; ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lé-

péseit, tudjon az ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek megfelelő 

diagramtípust választani; tudjon bemutatót készíteni; tudja értelmezni a programok által adott 

üzeneteket. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére tudjon 

kódolni egyszerű algoritmusokat; legyen képes alakzatokat létrehozni vezérléselvű környezet-

ben; ismerje és alkalmazza az alulról felfelé építkezés elvét; tudjon véletlenszámot generálni, 

és ismerje annak felhasználási lehetőségeit. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére előkészíteni az információt weben történő pub-

likálásra; megkülönböztetni publikussá tehető és védendő adatait; használni a legújabb info-

kommunikációs technológiákat, szolgáltatásait. 
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A tanuló az információs társadalom témakör végére ismerje az informatikai biztonsággal és 

adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó 

veszélyeket és következményeket; ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonat-

kozó szabályokat; legyen képes értékelni az információforrások hitelességét; ismerje az infor-

matikai eszközök használatának szabályait; ismerje fel az informatikai eszközök használatának 

az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; ismerjen néhány elektronikus szolgálta-

tást és ezek legfontosabb funkcióit; ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a választott forrásokat legyen képes alkotóan 

és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; legyen képes alkalmazni a más tárgyakban ta-

nultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás); egyszerű témában legyen képes 

az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 
 

Angol 4. évfolyam heti 2 óra  
 

Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, esz-

közhasználat). Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális esz-

közökkel támogatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevé-

kenységek, mozgásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, 

árnyjáték, társasjáték). Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mon-

datból álló kérdések és kijelentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, 

szűkebb környezetére, mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve 

válaszok). Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autenti-

kus szövegek bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, 

a szöveg lényegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével. 

Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tár-

gyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szö-

vegértés során. A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az 

anyanyelv (játékos formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, 

animációs filmek, gyermekeknek szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, ven-

dégekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, 

mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak segítségével) támogatott mondanivaló 

kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy szóval, rövid mondattal. Ismert témákhoz 

vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cselekvéssel. Ismert 

témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések feltevése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó 

rövid párbeszéd eljátszása társakkal. Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyer-

mekjátékokban való aktív részvétel; nonverbális elemekkel támogatott, közösen mondott szö-

vegekbe, mesemondásba való bekapcsolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok is-

métlésével. Gyermekdalok, gyermekversek, mondókák, mesék, mozgással kísért rövid cselek-

véssorok, kérdések, rövid párbeszédek, néhány mondatos leírások. 
 

Angol 5. évfolyam emelt 

 
 

− Értsen meg ismeretlen szavakat és nyelvtani szerkezeteket nem tartalmazó (tantervi 

témákhoz kapcsolódó) beszélgetést. 



58 

 

− Írjon le múltbeli eseményeket. 

− Tudjon összehasonlítani embereket, tárgyakat. 

− Tudjon néhány mondatot mondani London nevezetességeiről. 

− Legyen képes egyszerű beszélgetésekben párbeszédet folytatni (vásárlás, személyes 

vonatkozások). 

− Legyen képes a feldolgozott szövegeket érthetően olvasni. 

− Legyen képes önállóan néhány mondatot írni a tantervi témákkal kapcsolatban. Tudja 

használni a dátumokat. 
 

6. évfolyam emelt 
 

− Értsen meg rövid, összefüggő, ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó szöveget. 

− A szövegösszefüggésből próbálja kikövetkeztetni az ismeretlen elemek jelentését. 

− Tudjon szövegre reagálni: utasítást követni, táblázatot kitölteni, kérdésekre válaszolni. 

− Tudjon információt kérni és adni. 

− Tudjon tárgyakat és helyeket egyszerűen leírni. 

− Tudjon a mindennapi életben gyakran előforduló feladatokat idegen nyelven 

végrehajtani (vásárlás, útbaigazítás, programok megbeszélése). 

− Hangos olvasásban ügyeljen, hogy az összetartozó szavakat együtt olvassa ki. 

− Tudjon egyszerű eseménysort önállóan leírni. 

− Tudjon egyszerű baráti levelet megfogalmazni. 
 

7. évfolyam emelt 
 

− Értse meg a természetes beszédtempót megközelítő rövid, mindennapi témáról szóló 

szöveget. 

− Értse meg az előző szintnél változatosabb és összefoglalóbb jellegű kérdéseket, tudjon 

azokra válaszolni. 

− Tudjon egyszerűen beszélni a mindennapi életben vele történtekről. 

− Tudja a tanultakat saját egyéni életére, körülményeire alkalmazni. 

− Tudjon képekről történeteket kitalálni. 

− Tudjon történeteket kitalálni és azokat leírni 

− Tudjon változatos szövegtípusokat, autentikus szövegeket olvasni és értelmezni. 

− Dolgozzon fel ismeretlen, rövidebb szövegeket önállóan. 

− Tudjon hosszabb leveleket megfogalmazni betartva a levélírás szabályait. 
 

 

8. évfolyam emelt 
 

− Tudjon olyan egyszerű autentikus szöveget is értelmezni, amely számára ismeretlen 

nyelvi elemet tartalmaz. 

− Tudja megfogalmazni és indokolni véleményét. 

− Dolgozzon fel egy-egy könnyebb verset, adaptált novellát vagy regényt. 

− Tudjon szöveget értelmezően felolvasni. 

− Írjon fogalmazásokat változatos műfajokban. 

− Tudjon az általa ismert témakörökhöz tartozó képekről néhány összefüggő mondatot 

alkotni. 

− Tudjon a mindennapi életben gyakran előforduló feladatokat idegen nyelven 

végrehajtani (vásárlás, útbaigazítás, programok megbeszélése stb.). 
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− Tudja a mindennapi élet feladataihoz szükséges autentikus szövegek (menetrend, étlap, 

utcai feliratok stb.) olvasását hatékonyan felhasználni a feladatok végrehajtásában. 

− Tudjon egyszerű eseménysort önállóan leírni. 

 

 

Angol 5. évfolyam normál 
 

− Tudja követni a tanár egyszerű utasításait. 

− Értsen meg, rövid ismert elemekből álló közléseket és tudjon arra reagálni. 

− Tudjon egyszerű információt kérni és adni. 

− Legyen képes feldolgozni néhány mondatból álló szöveget illusztrációk segítségével, 

tanári irányítással. 

− Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

− Bocsánatkérés és arra reagálás 

 

6. évfolyam normál 
 

− Tudjon köszönni, elköszönni. 

− Tudjon bemutatkozni és bemutatni valakit. 

− Tudjon köszönetet mondani és arra reagálni. 

− Ismerje a napszakokat órákat, hónapokat. 

− Ismerjen térbeli viszonyokat. 

− Ismerjen szövegösszetartó eszközöket. 
 

 

7. évfolyam normál 
 

 

− Értsen meg rövid, összefüggő, ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó szöveget. 

− A szövegösszefüggésből próbálja kikövetkeztetni az ismeretlen elemek jelentését. 

− Tudjon szövegre reagálni: utasítást követni, táblázatot kitölteni, kérdésekre válaszolni. 

− Tudjon információt kérni és adni. 

− Tudjon tárgyakat és helyeket egyszerűen leírni. 

− Tudjon a mindennapi életben gyakran előforduló feladatokat idegen nyelven 

végrehajtani (vásárlás, útbaigazítás, programok megbeszélése). 

− Hangos olvasásban ügyeljen, hogy az összetartozó szavakat együtt olvassa ki. 

− Tudjon egyszerű eseménysort önállóan leírni. Tudjon egyszerű baráti levelet 

megfogalmazni. 
 

 

8. évfolyam normál 
 

− Értsen meg rövid, összefüggő, ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó szöveget.  

− A szövegösszefüggésből próbálja kikövetkeztetni az ismeretlen elemek jelentését. 

− Tudjon szövegre reagálni: utasítást követni, táblázatot kitölteni, kérdésekre válaszolni. 

− Tudjon információt kérni és adni. 

− Tudjon tárgyakat és helyeket egyszerűen leírni. 

− Tudjon a mindennapi életben gyakran előforduló feladatokat idegen nyelven 

végrehajtani (vásárlás, útbaigazítás, programok megbeszélése). 

− Hangos olvasásban ügyeljen, hogy az összetartozó szavakat együtt olvassa ki. 
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− Tudjon egyszerű eseménysort önállóan leírni. 

− Tudjon egyszerű baráti levelet megfogalmazni. 
 

 

Biológia 7.8. osztály 
 

A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüg-

gését az adott térséget jellemző környezeti tényezőkkel. Ismeri a globális környezetkárosítás 

veszélyeit, érti, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség érték. 

Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó 

legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az 

élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes életközös-

ségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit, ismeri az életközössé-

gek változatosságának és változásának okait. 

Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van a fejlődéstörténeti 

rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait. Morfológiai 

jellegzetességek alapján ismert élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben  (ma-

ximum osztály szintig). 

Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést. Érti a sejtszintű 

és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot. 

Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok fennmara-

dásában, a földi élet változatosságának fenntartásában. 

Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival, a férfi és a nő kö-

zötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a betegségek 

kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az első-

segélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres 

gyógyításában. 

Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket 

végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a 

mikroszkóp használatában. 

 

Erkölcstan 5. 6. évfolyam 

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős 

ezért.  Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban 

megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket. Gondolkodik 

saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére. Gondol-

kodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként 

választania kell még a számára fontos értékek között is. Képes különféle szintű kapcsolatok 

kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konf-

liktusok kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használ-

ható technikájával. Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfo-

gadni a közösségi normákat. Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és 

kulturális, illetve vallási hagyományokat. Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körül-

mények között élnek, képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten 

szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. Tisztában van 

azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik rá, hogy 

életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet. Ismeri a modern technika legfontosabb elő-

nyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit. Tisztában 

van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyul a kü-
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lönféle médiaüzenetekhez. Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző vi-

lágképek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a 

valósághoz. 
 

 

Ének 5. évfolyam 

Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 1 gregorián ének, 2 katonadal 1848–49-ből, 2 

kánon) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és 

egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként 

továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük. A tanult zenei 

elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 

szolmizálva olvasnak. Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, 

megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai 

megoldások). A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra 

ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) 

megismerték 

Ének 6. évfolyam 

Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal) és zenei szemelvényt 

emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a 

többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, 

metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük. A tanult zenei elemeket felismerik. 

Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. 

Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és 

megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások). A többször 

meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle 

stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás) megismerték. 
 

Ének 7. évfolyam 

Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies műdal; 4 műdal; 1 

többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek 

kifejezően csoportban. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a 

ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük. Az új 

zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál 

könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák. Képesek egy-egy zenemű adekvát 

befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten. A zenehallgatásra 

ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, 

a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik. 
 

Ének 8. évfolyam 
 

Az énekes anyagból 15 szemelvényt (8 magyar népdal, 4 történeti ének, 1 műdal, 2 XX. századi 

zenemű főtémája) emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban. A generatív 

készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik, 

többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük. Az új zenei elemeket felismerik 

kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 

szolmizálva olvassák.  Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei 

korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző 

részleteik alapján felismerik. 
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Testnevelés 5.6. évfolyam 

 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása. Öntevékeny részvétel a 

szervezési feladatok végrehajtásában. A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a 

képességfejlesztésre alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és 

megfelelő intenzitású végrehajtása. 8−10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. A tan-

évben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. A testtartásért felelős iz-

mok tudatos, koncentratív fejlesztése. A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása. Rela-

xációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása. A bemelegítés és a leve-

zetés szempontjainak ismerete. 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren vízbiztos folyamatos úszás. 

Intenzív úszásra törekvés rövidtávon. Fejesugrás és folyamatos taposás a mélyvízben. Az úszás-

sal összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő viselkedési szabályainak 

betartása. Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség 

megőrzésében és az életvédelemben. Külső visszajelzés információinak elfogadása és haszno-

sítása a különböző úszásnemek gyakorlásánál. 

Sportjátékok 

A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési já-

tékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban. Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai 

elemek) pontos, eredményes végrehajtására és tudatos kontrollálására. A sportjátékok játéksza-

bályainak ismerete és alkalmazása. Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés ki-

nyilvánítása a sportjátékokban. Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglal-

kozásokon vagy egyéb szervezeti formában. 

Atlétika jellegű feladatok 

A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. A rajtok végrehajtása az 

indítási jeleknek megfelelően. A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgás-

mintának megfelelően. Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása ta-

pasztalatok felhasználásával. A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása. 

A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében. Az atlétikai 

versenyek alapvető szabályainak ismerete. Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek 

lebonyolításában. 

Torna jellegű feladatok 

A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban – szükség 

esetén segítségadás mellett. A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végre-

hajtása. A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő 

magasságon, szükség esetén segítségadás mellett. Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló ösz-

szeállítása. Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatok-

kal. Az alaplépésekből 2−4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére is. A 

ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek bemutatása. A 

járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően helyes végrehaj-

tása. A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások elfoga-

dása. A balesetvédelmi utasítások betartása. Segítségnyújtás a társaknak. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása. A 

sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata. A természeti és környezeti ha-

tások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti összefüggés ismerete. A természeti kör-
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nyezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési szabályainak el-

fogadása és betartása. A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozáso-

kon. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös tekintettel a 

tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása. 

A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása. Jártasság néhány önvédelmi fogás-

ban. A test-test elleni küzdelmet vállalása. Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresz-

szió eszközei. Érzelmek és az esetleges agresszió szabályozása. Mások teljesítményének elis-

merése. A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés. A tanult önvédelmi és küzdő jellegű 

feladatok szabályainak ismerete és alkalmazása. 
 

 

 

Testnevelés 7.8. évfolyam 

 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. Egyszerű relaxációs technikákról tá-

jékozottság. Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. Az erő-

sítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. Az összehangolt, feszes testtartás 

kritériumainak való megfelelésre kísérletek. A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájéko-

zottság. Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok 

összekapcsolása. 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás felmutatása. Mellúszás 

az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően. A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, 

a fizikai háttérről ismeretek. A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása. Felelősségérzet, 

érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes feladatokban.  

Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet. Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet 

megoldásában. A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása. A csapatjáték-

hoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. A sportjátékokhoz tartozó test-test 

elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása. Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns ma-

gatartások esetén a gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése. Sporttörténeti alapvető 

tájékozottság a labdajátékokban. 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. Futó-, ugró- és dobógyakorla-

tok képességeknek megfelelő végzése a tanult versenyszabályoknak megfelelően. Mérhető fej-

lődés a képességekben és a sportági eredményekben. Az atlétikai alapmozgásokban mozgás-

mintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. A 

futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna jellegű 

mozgásokban. Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a 

gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a 

képességnek megfelelő magasságon. Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a 

zenével összhangban történő végrehajtása. Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a 

torna jellegű gyakorlatok végrehajtásában. 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra épülő sporto-

lási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció némelyik 
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területén. Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása. A természeti erők és 

a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos előnyök, rutinok területén 

jártasság. A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. A verbális és nem ver-

bális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és újszerű mozgásanyagainak elsajá-

tításában. A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok 

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő alkalmazása. A külön-

böző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi gyakorlatainak kontrollált vég-

rehajtása társsal. Állásküzdelemben jártasság. A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, 

menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. A 

fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 
 

 

A Házirend 1. számú kiegészítése 

 

 

1. Az intézmény dolgozóin, tanulóin és a belépésre jogosultakon kívül senki nem léphet be az 

intézménybe (szülő nem léphet be az intézményben még ügyintézés céljából sem). 

 

2. Minden belépő (tanuló, tanár, egyéb belépésre jogosult) testhőmérsékletét meg kell mérni 

 

• 6:30-7:30-ig az ügyeletes tanár méri a gyerekekét, a portás a felnőttekét; 

• 7:30-8:00-ig az ügyeletes tanár és a három pedagógiai asszisztens méri a gyerekekét, 

a portás a felnőttekét; 

• Az intézmény azon dolgozóit, akit a hátsó bejáraton jönnek be, a hátsó ajtónál egy 

karbantartó méri; 

• 8:00-17:00-ig az intézménybe belépő belépésre jogosultakat a portás méri. 

 

3. Akinek a testhőmérséklete a meghatározottnál magasabb hőmérsékletet mutat, nem léphet be 

az intézménybe, gyerek esetén elkülönítjük, és az elkülönítőben kell várakoznia, amíg a kiér-

tesített szülője érte nem jön. 

 

4. Felsősöknek a folyosókon és az aulában a szünetekben kötelező a maszk viselése, az alsósok-

nak ajánlott. Az iskola valamennyi dolgozójának a folyosókon és közlekedő helyeken köte-

lező a maszk használata. A tanórákon az órát tartó tanár vagy tanító dönti el, hogy kéri-e a ta-

nulókat a maszk viselésére.  

 

5. A maszkviselés szabályainak be nem tartása a Házirend megszegésének minősül. 

Szankcióit a 5.3.13. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések. c pontban található. 

 

 

 

9. Az intézmény házirendjének elfogadása és jóváhagyása 
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Az intézményi házirendet az iskolai Diákönkormányzat 2021. január 21-én tartott ülésén meg-

tárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

       

 

 
     

 

 

 

Az intézményi házirendet a Szülői munkaközösség intézményi vezetősége 2021. január 22-én 

online formában véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

        

 

 
     

 

 

 

Az intézményi házirendet az 1. számú kiegészítéssel a nevelőtestület a 2021. január 25-én tar-

tott ülésén véleményezte és elfogadta. 

 

 

Fót, 2021. január 25. 

 

 

 

Kakuk Zsolt Márton 

intézményvezető 

 

 

 

 

 


