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Preambulum
A házirend a Budapest XXI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola közössége
munkájának, magatartásának, együttélésének alapszabálya.
A házirend elsődleges célja, hogy az iskola valamennyi tanulója számára biztosítsa
a tanuláshoz való jogát.
A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint
az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az
iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai
közösségi életének megszervezését.
Tartalmát a Budapest XXI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola hét évtizedes
múltjából következő hagyományok és az iskolával szemben támasztott mai
követelmények határozzák meg.
E hagyományok és elvárások alakítják értékrendünket:
*
önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség;
*
a szolidaritás és a tolerancia;
*
nyugodt, egyéni fejlődésre alkalmas légkör;
*
egymás tisztelete;
*
a tudás és a tudásra vágyó ember iránti megbecsülés;
*
a világra való nyitottság és a tudás megszerzéséért való áldozatvállalás;
*
az alkotó tevékenység és a szabálykövető magatartás együttes létezése;
*
az iskola jó hírnevének öregbítése, a hagyományok ápolása.
A házirend az iskolában elfogadott értékrend alapján az érvényben levő törvények
és rendeletek előírásainak megfelelően készült: A jogszabályok felsorolása nem
teljes, ennek ellenére az intézmény valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára
vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya és kötelességük ezek
megtartása az iskola területén. Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói
jogviszony létesítésével a tanuló szülője elfogadja az iskola Házirendjét. Így
különösen érvényes rájuk a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 EMMI - rendelet. A további
jogszabályok listája a mellékletben található. lásd: I./1. számú Melléklet

1. A tanulói jogviszony keletkezésének és
megszűnésének szabályai
Tanulói jogviszony felvétel, vagy átvétel útján, beiratkozással létesíthető. A felvételről
és az átvételről az intézményvezető dönt.

1.1 :Tanulói jogviszony keletkezése:
1.1.1)

A beiratkozáshoz szükséges feltételek
- az első évfolyamra - az iskolaérettségi vizsgálaton való megfelelés,
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- a Köznevelési törvény erre vonatkozó jogszabályainak megvalósulása,
- a felsőbb évfolyamokra az előző évfolyamok sikeres teljesítését igazoló
bizonyítvány.
1.1.2) A felvétel a jelentkezés sorrendjében történik. Elsősorban a körzetbe tartozó
tanulókat, majd az ide járó tanulók testvéreit kell felvenni. Az osztályba sorolás
az első évfolyamon a beiratkozás sorrendjében történik, felsőbb
évfolyamokban az osztályba sorolásról az intézmény vezetője dönt.
1.1.3) Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni,
az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. Lásd I/2. Melléklet
1.1.4) A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi
kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt
különleges helyzete indokolja.
1.1.5) Ha a felvett tanuló az iskolában oktatott tantárgyak valamelyikét eddigi
tanulmányai során nem tanulta, az adott tanév végéig kap haladékot az
ismeretek pótlására, s arról legkésőbb a pótvizsga napján ad számot.
1.1.6) A felvételi elutasítás az intézmény vezetőjének egyszemélyi hatásköre. Erre
akkor kerül sor, ha az osztályok létszáma eléri a köznevelési törvényben
meghatározott létszámot, vagy az osztály pedagógiai helyzete indokolja a
felvétel elutasítását. A szülő fellebbezési jogával élhet elutasítás esetén. A
fellebbezést az intézmény vezetőjének kell benyújtani. A döntési kompetencia
az intézmény vezetőjét illeti meg.
1.1.7) A felvételi eljárás a befogadó nyilatkozat kitöltésével, a szülő írásos
értesítésével zárul.

1.2

A tanulói jogviszony megszűnése:

A tanulói jogviszony megszűnik a Köznevelési törvény általános iskolára vonatkozó
pontjai szerint, vagy a tanuló másik iskolába történő beíratásakor. A 8. évfolyam
befejezésekor a tanuló középiskolai továbbtanulásának intézményét az iskolai
dokumentumokba be kell vezetni. Kiiratkozáskor, az iskola által biztosított eszközöket
(pl, könyvtári könyvek, testnevelés versenyre póló, stb.) vissza kell hozni az
intézménybe. A magántanuló tanulói jogviszonyának megszűnését a szülőnek írásban
kell jeleznie.

2. A tanuló kötelességei
A tanuló kötelessége, hogy
2.1) részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon.
2.2) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően - tanulmányi kötelezettségének.
2.3) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva,
pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben
meghatározottak szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa
alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások,
rendezvények előkészítésében, lezárásában.
2.4) megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások és az iskolához tartozó
területek használati rendjét.
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2.5) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt
vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és
biztonságát védő ismereteket.
2.6) haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat
veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt.
2.7) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás
során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.
2.8) az iskola pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait.
2.9) megtartsa az iskolai házirendben foglaltakat.

3. A tanuló jogai
A tanulónak joga, hogy
3.1) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön, képességeit figyelembe véve jogát szabadon érvényesítve –
továbbtanuljon.
3.2) a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben
neveljék és oktassák, életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő,
testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának
és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
3.3) részére az iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelésoktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és
többoldalú módon történjék.
3.4) az állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben egyházi jogi személy által
szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt.
3.5) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához
való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és
magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa.
3.6) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön az iskola
személyi és tárgyi feltételeinek figyelembe vételével, és a pedagógiai
szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért.
3.7) az oktatási jogok biztosához forduljon.
3.8) a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön
jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy
kedvezményes étkezésben, tankönyvellátásban részesüljön.
3.9) válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak,
foglalkozások közül.
3.10) igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola
létesítményeit.
3.11) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
3.12) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a
jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.
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4. Az egyes tanulói jogok gyakorlása
A tanulók jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Köznevelési Törvény tartalmazza.
A házirendbe foglalt jogok az iskola valamennyi tanulóját megilletik, a tanuló által a
206003 Herman Ottó Általános Iskolával létrejött tanulói jogviszony első napjától az
iskolánkkal fennálló tanulói jogviszony utolsó napjáig.

4.1. Jogorvoslati jog gyakorlása
Ha a tanuló vagy szülője, gondviselője úgy ítéli meg, hogy a Házirendben
megfogalmazott valamelyik joga sérült, akkor szóban vagy írásban panasszal élhet az
alábbi személyek bármelyikénél, a jogsérelem alapjául szolgáló ügy illetékességének és
a korrekt eljárás sorrendi követelményének megfelelően:

az ügyben érintett szaktanárnál,

a tanuló osztályfőnökénél,

a diákönkormányzat megfelelő fórumánál,

az intézmény vezető-helyetteseinél,

az intézmény vezetőjénél.

4.2. A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges
információk megszerzése
Az iskola belső életét irányító szabályzatokat:
- az iskola Pedagógiai Programját,
- az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- a Házirendet,
a szülőknek és a tanulóknak joguk van megtekinteni a könyvtárban, vagy az iskola
honlapján.
A házirend egy példányát a szülő, illetve a tanuló beiratkozáskor, és az ötödik
évfolyamba lépésnél megkapja, és a benne foglaltak tudomásul vételét írásban jelzi.

4.3. Az információs önrendelkezési jog érvényesülése
4.3.1)
4.3.2)
4.3.3)

Kiskorú tanulónak a jogszabályokban meghatározottakon kívül adatait, csak
szülője (gondviselője) hozzájárulásával kezelheti az iskola.
Kiskorú tanuló, szülőjének (gondviselőjének) hozzájárulása nélkül nem
nyilatkozhat sajtó és média számára.
Az iskola területén az iskola tanulója, vagy dolgozója illetve külső személy
hang-, fénykép-, és videofelvételt csak az intézményvezető engedélyével
készíthet.

4.4. A családi élethez és az önazonossághoz való jog érvényesítése
4.4.1)

4.4.2)

Az önazonosságát (vallási, világnézeti, nemzeti, etnikai) szabadon kifejezésre
juttathatja, de e jogának gyakorlása nem ütközhet jogszabályba és nem
korlátozhat másokat.
Pedagógiai, szakmódszertani felmérésekbe, vizsgálatokba - amennyiben az
nincs közvetlen kapcsolatban az iskola kötelezettségeivel - a tanuló csak
szülői/gondviselői engedéllyel vonható be.
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4.5. A hit és vallásoktatásban való részvétel érvényesülése
4.5.1.) E tekintetben a Nemzeti Köznevelési Törvény és az irányadó rendeletek a
meghatározók.
4.5.2.) Az erkölcstan tantárgy tartalmát a Nemzeti alaptanterv és a hozzá kapcsolódó
kerettanterv szabályozza, követve a köznevelési törvény azon alapelvét, amely
szerint „a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell
közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban, tiszteletben tartva a
gyermek, a tanuló, a szülő és a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését.
4.5.3.) Az „Erkölcstan/Hit-és erkölcstan” választása semmiféle megkülönböztetéssel
nem jár.
4.5.4.) A bizonyítványban és egyéb tanügyi dokumentumokban pedig minden tanuló
esetében az „Erkölcstan/Hit-és erkölcstan” megnevezés szerepel.
4.5.5.) A tantárgyválasztáson tanév közben nem lehet módosítani.
4.5.6.) A következő tanévre vonatkozó esetleges változtatási szándékot a szülőnek
adott év május 20-ig kell írásban közölnie az intézményvezetővel. Az
intézményvezető és az órát tartó egyházi képviselő az összes érintett szülő
írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján megállapodhatnak arról, hogy az órákat
más időpontban, és akár más helyszínen tartsák meg.
4.5.7.) A hit- és erkölcstan tantárgy tartalmának meghatározása az azt oktató egyházi
jogi személy feladata és joga, tehát ők határozzák meg annak tartalmát. Az
egyházak nem kötelesek mindenhol hit- és erkölcstan órát tartani, így maguk
dönthetik el, hogy melyik oktatási intézményben biztosítják a tantárgy
oktatását. A folyamatban, az órák megszervezésében az iskola közvetítő
szerepet lát el. Amennyiben egy adott intézményben valamelyik egyház nem
vállalja a hit- és erkölcstan óra megtartását, erre azonban igény lenne, a szülő
kérése alapján az intézményvezető felveszi a kapcsolatot az érintett egyházzal.
Ha az továbbra sem szervez hit- és erkölcstant, a szülő választhatja más egyház
oktatását, vagy erkölcstant fog tanulni a tanuló.

4.6. A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog érvényesülése;
pszichológus segítségének igénybe vételéhez való jog
4.6.1)

4.6.2)

A tanuló jogszabályban meghatározott iskola-egészségügyi ellátásban részesül,
mely ellátások időpontjáról a tanulókat (szüleiket/gondviselőiket) időben
tájékoztatni kell.
Az iskola bármely tanulója, vagy a tanuló szülője kérheti az iskola
pszichológusának segítségét.

4.7. Az érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai
rendszere, a diákönkormányzat jogainak érvényesülése és az
iskolai döntéshozásban való részvétele
4.7.1. 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 a 4-8. osztályokban megválasztott
küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzativezetőség irányítja.
3) Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot
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segítő nevelő látja el.
4) A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési
jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az
iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
5) Az iskolavezetés kötelessége, hogy minden olyan kérdésben meghallgassa a
DÖK véleményét, amely az iskola tanulóinak nagyobb közösségét érinti.
/véleményezési jog/
6) A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók
nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek.
Az iskola egészét érintő kérdésekben a tanulók 50%-át kell egy csoportnak
tekinteni.
7) A véleménynyilvánítási jog gyakorlása során csak a korrekt, tényeken alapuló,
az iskola valamennyi dolgozója és tanulója személyiségi jogait, méltóságát
tiszteletben tartó magatartás fogadható el.
8) A diákönkormányzat meghatározza minden tanévben egy tanítás nélküli
munkanap programját, ezt az iskolai munkaterv tartalmazza. A
diákönkormányzat iskolarádiót működtethet, iskolaújságot adhat ki és az iskola
honlapján tájékoztatást nyújthat.

4.7.2. A diákkörök
1) Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök
működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar,
művészeti csoport stb.
2) A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az intézmény vezetőjének az adott
tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a
diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége.
3) A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek
figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv
elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
4) A diákköröket nevelő, szülő vagy az intézmény vezetője által felkért nagykorú
személy vezeti.
5) Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az
iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért –
nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az intézmény
vezetőjének be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és
egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével
kapcsolatosan be kell szerezni az intézmény vezetőjének egyetértését.
6) A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör
tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük.
7) A diákkörök munkáját a DÖK támogatja.

4.7.3. Az iskolai diákközgyűlés
1) Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni,
amelyen minden tanulónak joga van részt venni.
2) A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a
diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt
időszak munkájáról.
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4.8. A tájékoztatás rendje;
a közérdekű információkhoz való jutás feltételei
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról
A.
az intézmény vezetője
- az iskola honlapján,
- az iskolai hirdetőtáblán keresztül,
- a tanulók tájékoztató füzetében folyamatosan tájékoztatja;
B. a munkaközösségek vezetői szóban, hirdetőtáblán és a honlapon
tájékoztatják;
C. az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
4.8.2) A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban,
közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az intézmény
vezetőjéhez,
az
osztályfőnökükhöz,
az
iskola
nevelőihez,
a
diákönkormányzathoz vagy a szülői közösséghez fordulhatnak.
4.8.3) A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban,
egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az
iskola vezetőségével, nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy a szülői közösséggel.
4.8.4) Az évente megválasztott DÖK elnököt meg lehet keresni kérésekkel,
javaslatokkal, problémákkal.
4.8.5) Bármely iskolapolgár írásban is kérdezhet, javaslatot tehet, véleményt
nyilváníthat, segítséget kérhet az őt/osztályát/bármely iskolapolgárt érintő
problémában.
Kérelmét
benyújthatja
az
intézmény
vezetőjének,
osztályfőnökének, szaktanárának, a diákvezetőnek, a diákönkormányzatot
segítő pedagógusnak. Az írásban benyújtott kérelmet, problémát stb. a
kérelmezőnek alá kell írnia, de kérésére a nevét nem lehet nyilvánosságra
hozni. A kérés, a vélemény mások emberi méltóságát nem sértheti.
4.8.6) Az iskolapolgárnak az általa feltett kérdésre, kérésre, stb. a megkereséstől
számított 30 napon belül érdemi választ kell kapnia.
4.8.7) A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról a választható tanórákról, a tankönyvekről és taneszközökről
A.
az intézmény vezetője
- a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félévben,
- a honlapon;
B. az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.
4.8.8) A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon
tájékoztatják:
- szóban és írásban;
- a családlátogatás, szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt napok, egyéni
fogadó órák keretében;
- bizonyítvány, tájékoztató füzet útján.
4.8.9) A szülői értekezletek és a központi fogadóórák időpontjait tanévenként az
iskolai munkaterv tartalmazza.
4.8.10) A szülők, a tanulók a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső
szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy
írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik tisztségviselők útján az iskola
igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola
nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői közösséghez fordulhatnak.
4.8.11) A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
4.8.1)
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egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik
igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői közösséggel.

az

iskola

4.9. Az ingyenes tankönyvhöz jutás vagy kedvezményes étkezéshez, a
szociális támogatásokhoz való jog érvényesülése és az iskolai
étkeztetésben való részvétel joga
A tanuló a mindenkor érvényben levő törvények és rendeletek szerint az őt megillető
kedvezményes juttatásokat a jogszabályi feltételek mellett megkapja.
4.9.1) A tanulónak joga van térítéses iskolai étkezésben részesülni.
4.9.2) 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 32. § (5) „Az iskola igazgatója gondoskodik
arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen
biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a pedagóguskézikönyveket az iskola könyvtári állomány nyilvántartásába vegyék, a
továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, és a
tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskolai könyvtár
kölcsönzési rendje szerint bocsássák rendelkezésre addig az ideig, amíg a
tanuló ill. a pedagógus az iskolával jogviszonyban áll.”
4.9.3) Az iskolai tankönyvellátás rendjét:
a. Az adott évi tankönyvrendelet alapján a szakmai munkaközösségek
véleményének kikérésével az intézmény vezetője évente határozza meg az
iskolai tankönyvellátás rendjét.
b) Az intézmény vezetője a döntés előtt felméri az iskolai könyvtárban lévő,
kölcsönözhető könyveket. A felmérés eredményéről tájékoztatja az iskola
szülői szervezetét.
c) A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a
normatív kedvezményre jogosult birtokába adni.
d) A normatív kedvezményre jogosult tanuló tankönyvhasználati joga addig tart,
amíg a tanulói jogviszony az iskolával fennáll, és amíg az adott tantárgyakból a
helyi tanterv alapján felkészítés folyik az adott tanévben.
e) A kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálódásából
származó kárt az iskola részére pótolni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű
használatból adódó értékcsökkenést.
f) A tankönyv kölcsönzése az iskola könyvtárából történik. A kölcsönzés
nyilvántartását az iskola könyvtárosa végzi.

4.10. Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése
4.10.1) Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj ellenében folyó oktatást
minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg.
4.10.2) Az étkezési térítési díjakat havonta, az előre jelzett napokon a kézipénztárba
történő befizetéssel kell rendezni.
4.10.3) Ingyenes étkezés esetében is köteles a szülő az adott időszakra szóló étkezési
igényt bejelenteni, vagy lemondani.
4.10.4) Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a
következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges a szülő részére
postai úton visszajuttatja, ha az étkezést a szülő vagy a tanuló 2 nappal előre,
reggel 8 óráig a gazdasági irodában lemondja.
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4.11. Tanórán kívüli foglalkozások rendje
4.11.1) Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi
tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:
A. A törvény előírásainak megfelelően, – ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási
napokon a délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon napközi otthon,
ötödik-nyolcadik évfolyamon napköziotthon és/vagy tanulószoba működhet.
A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő
kérésére történik. A tanuló részvételére javaslatot tehet a szaktanár, az
osztályfőnök, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős pedagógus is.
A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első
évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév
közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. A tanulószobai
foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló
tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.
B. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások:
Intézményünk Tehetségpont iskola.
Kiemelten kezeli az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges
tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz
kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon.
C. Iskolai sportkör:
Az iskolai sportkörnek 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 iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.
A tanulók mindennapi testnevelés órán/foglalkozáson való részvételét-a tárgyi és
személyi feltételektől függően-vagy délelőtt tanítási órába beépítve, vagy
egészségfejlesztő, ill. délutáni foglalkozás keretében valósítjuk meg.
D. Szakkörök:
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak,
szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján
is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek
figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.
Szakkör vezetését – az intézmény vezetőjének megbízása alapján – olyan felnőtt
is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
E. Versenyek, vetélkedők, bemutatók:
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport,
művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen
szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való
részvételre is felkészítjük.
F.
Kirándulások:
Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente
legalább egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a
kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Ha a kirándulás tanítási napra szerveződik, a kirándulásról távol maradó tanuló
köteles az iskolában a számára biztosított foglalkozáson megjelenni.
G. Erdei iskola:
A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az
iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai
foglalkozások. A tanulók részvétele az erdei iskolában önkéntes, a felmerülő
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költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Az a tanuló, aki nem vesz részt az erdei iskolai programon, köteles az iskolában a
számára biztosított foglalkozáson megjelenni.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás:
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon
tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – 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, klubdélutánok, táncos rendezvények
stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken 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 év elején meghatározott
időben tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba
beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe.

4.11.2) A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A
tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell
jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.
4.11.3) A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett
tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok,
osztályfőnökök jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató
foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól
felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője adhat.
4.11.4) A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A
tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az
intézményvezető engedélyével a foglalkozásról kizárható.
4.11.5) A napközire és a tanulószobai foglalkozásokon való részvételre való igényt, a
foglalkozásokról való távolmaradás és távozás rendjét a szülők (gondviselők)
írásban jelezzék a nevelőek.

4.12. A tanulók jutalmazásának alapelvei és formái
Azt a tanulót, aki
 képességeihez mérten, vagy a tőle elvárhatónál jobban teljesít,
 példamutató magatartást tanúsít,
 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
 az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb.
versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez
az iskola dicséretben, jutalomban részesíti.
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Formái:
 A tanuló a tanév során kapott rendkívüli közösségi feladatainak magas színvonalú
elvégzéséért osztályfőnöki vagy igazgatói dicséretben részesülhet. A dicséretet az
osztálynapló és a tájékoztató füzet tartalmazza.
 A tanuló, ha valamely tantárgyból a félév vagy a tanév során kiemelkedő
eredményt ért el, vagy a tőle elvárhatónál jobban teljesít, a szaktanárától tantárgyi
dicséretben részesülhet, mely a tájékoztató füzetben kerül rögzítésre.
 A tanuló, ha valamely tantárgyból a félév vagy a tanév során kiemelkedő
eredményt ér el, szaktanárától tantárgyi dicséretben részesül. E dicséret félévkor a
tanuló tájékoztató füzetében az osztályzat melletti „d” (dicséretes) jellel, a tanév
végén a bizonyítványban szövegesen kerül rögzítésre.
 Ha a tanuló több tárgyból ér el kiemelkedő eredményt, és magatartásával,
közösségi aktivitásával kitűnik az osztálytársai közül, a tanév végén az osztályban
tanító tanárok közösségétől általános tantestületi dicséretben részesülhet. E
dicséret a bizonyítványban kerül rögzítésre.
 A tanulmányi, művészeti és sport versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók
a tanévzáró ünnepélyen elismerő oklevelet kaphatnak, és könyv, vagy
tárgyjutalomban részesülhetnek.
 A magas színvonalon végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
közösséget iskolánk csoportos dicséretben és jutalomban részesítheti. A dicséretet
írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

5. Az egyes tanulói kötelességek teljesítésének
szabályai, módszerei, eljárásai, technikái
5.1. Általános magatartási szabályok
5.1.1)
5.1.2)
5.1.3)
5.1.4)

5.1.5)

5.1.6)
5.1.7)
5.1.8)
5.1.9)

Mindenkinek tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola
többi dolgozójának személyiségi jogát, családi és magánélethez való jogát.
Tilos minden olyan megnyilvánulás, ami sérti az emberi méltóságot, a faji,
vallási, etnikai hovatartozást.
A tanuló a tanórai vagy az iskolai szervezésű tanórán kívüli foglalkozásokon
magatartásával nem akadályozhatja társai tanulmányi munkáját.
Minden tanulótól elvárt az iskolában és az iskolán kívül szervezett
programokon a segítőkészség, az erkölcsös magatartás, a felnőttekkel és
egymással szembeni udvariasság, a kulturált beszéd megnyilvánulása.
A tanuló köteles mind az iskolában, mind az iskolán kívüli, szervezett
programokon a korához illő, ápolt külsővel megjelenni. Iskolánkban az
általános iskolai életkornak és az iskola elvárásainak, szellemének
megfelelően, ápoltan és tisztán kell megjelenni. Mivel az iskola alapvetően az
oktatás és nevelés színtere, a tanulónak munkahelye, ezért mindenféle
szélsőséges divatkövetés kerülendő, amely az egészségre káros és
balesetveszélyes!
Iskolai ünnepélyeken a fehér ing/blúz, sötét nadrág/szoknya viselése kötelező.
A tanuló nem veszélyeztetheti önmaga és társai testi épségét.
A folyosókon, a lépcsőkön, az udvaron és az ebédlőben kiemelten fontos a
fegyelmezett, másokra odafigyelő magatartás.
Iskolai vagy iskolán kívüli versenyeken a „fair play”(tisztességes versenyzés)
szabályai szerint kell részt venniük az iskola tanulóinak.
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5.2. A tanulók mulasztásának igazolása
5.2.1)
5.2.2)
5.2.3)

5.2.4)

5.2.5)

5.2.6)

5.2.7)

5.2.8)
5.2.9)

A tanítási órák és a tanítás nélküli munkanapok programjai minden diák
számára kötelezőek, azokról távol maradni csak indokolt esetben lehet.
Amennyiben a tanuló a számára kötelezően előírt foglalkozásról távol marad
vagy elkésik, mulasztását (késését) igazolnia kell.
Az igazoltan és igazolatlanul mulasztott órák maximális számára, illetve a
maximális óraszámot meghaladó mulasztás esetén követendő eljárásra
vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekintjük irányadónak.
A szülő egy tanév folyamán gyermekének három (3) nap hiányzását
igazolhatja. Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az
osztályfőnök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat. A tanuló
a tananyagot pótolni köteles.
A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben,
(betegség, rosszullét stb. miatt) maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen
esetben is köteles gyermeke hiányzását az első napon bejelenteni.
A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt (5)
tanítási napon belül
- egytől-három napig terjedő mulasztás esetén szülői,
- további mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással
igazolhatja mulasztását.
Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. Az orvosi
igazolást a szülőnek, gondviselőnek alá kell írni.
A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem
igazolja távolmaradását.
Ha a tanuló egy tanítási évben 1 órát igazolatlanul mulaszt, az osztályfőnök
értesíti a szülőt, gondviselőt. Ha a tanuló 10, vagy annál több órát mulaszt
igazolatlanul, az intézmény vezetője értesíti a szülőt, a gyermekjóléti
központot és a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőjét.
Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés
tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy
igazolatlannak minősül az osztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a
késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy
tanítási óráról történő igazolt, vagy igazolatlan hiányzásnak minősül.
Az osztályfőnök a tájékoztató füzeten keresztül havonta írásban tájékoztatja a
szülőt gyermeke hiányzásairól, illetve a késések időtartamáról.
Ha a tanuló mulasztott óráinak száma tantárgyanként meghaladja a kötelező
óraszám 30%-át, vagy (igazolt és igazolatlan) mulasztott óráinak száma egy
tanévben a 250 órát, a tanuló csak sikeres osztályozóvizsga letételével
folytathatja tanulmányait.
A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az
igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazoltakét, és az iskola eleget
tett az értesítési kötelezettségének.

5.3. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
5.3.1)

Azt a tanulót, aki
- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
- vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
- vagy igazolatlanul mulaszt,
fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.
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5.3.2)

5.3.3)
5.3.4)

5.3.5)
5.3.6)

5.3.7)

Az iskolai fegyelmező intézkedések formái:
 ügyeletes nevelői figyelmeztetés,
 szaktanári figyelmeztetés,
 szaktanári intés,
 napközis nevelői figyelmeztetés,
 osztályfőnöki figyelmeztetés,
 osztályfőnöki intés,
 osztályfőnöki megrovás,
 intézményvezetői figyelmeztetés,
 igazgatói intés,
 igazgatói megrovás,
 tantestületi figyelmeztetés,
 tantestületi intés,
 tantestületi megrovás.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
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,
fogyasztása;
- testi épséget veszélyeztető eszközök behozatala;
- a szándékos károkozás;
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a
magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető.
A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az intézmény
működtetőjének képviselője határozza meg.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható.
A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a
fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a
kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek
alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
A fegyelmi eljárás megindításáról az intézmény vezetője vagy a nevelőtestület
dönt. Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek
nevében az intézményvezető jár el. A fegyelmi eljárás megindításáról a
nevelőtestület a kötelezettségszegésről való tudomásszerzéstől számított három
hónapon belül dönt.
A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.
Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell
szerezni.
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A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás;
b) szigorú megrovás;
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, mely
szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozhat;
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, mely utóbbi akkor
alkalmazható, ha az iskola intézményvezetője megállapodott a másik (fogadó)
iskola intézményvezetőjével;
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, mely nem alkalmazható akkor,
ha a tanév végi osztályzatok már megállapításra kerültek, viszont a tanköteles
tanuló esetén csak akkor alkalmazható, ha a fegyelmi vétség rendkívüli vagy
ismétlődő jellegű és igen súlyos;
f) kizárás az iskolából, mely a tanköteles tanuló esetén csak akkor alkalmazható,
ha a fegyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos.
A határozatot írásba kell foglalni, melyet az intézményvezető ír alá, s a
nevelőtestület két szavazati jogú tagja aláírásával hitelesít.
Az érvényben lévő jogszabályban foglaltak alapján a tanulóval szemben
lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk
meg. I. /3. MELLÉKLET

5.4. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az
iskolába:
5.4.1)

5.4.2)

5.4.3)

A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl
más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik
nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek
bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a
tanulók kötelesek átadni a nevelőnek.
Az alsó tagozatos tanulók, tanítói engedéllyel, saját felelősségre hozhatnak be
játékot.
A tanulók az iskola területére, egészségre káros szereket nem hozhatnak be és
nem is fogyaszthatnak!
A tanulók az iskola területére fegyvernek minősülő vagy látszó tárgyakat,
szúró, vágó balesetveszélyes eszközöket nem hozhatnak be!
Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint
nagyobb összegű pénzt, a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével –
rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ilyen esetben a tárgyakért anyagi
felelősséget nem vállalunk. Értékeinek védelméről mindenkinek saját magának
kell gondoskodnia!
A telefont a tanítás kezdetén ki kell kapcsolni, és azt az iskola elhagyásakor
lehet bekapcsolni! Azonban az iskola egész területén a tanár engedélyével
tanulást támogató eszközként használható. Felvétel készítése jogszabályba
ütközik. Ha a tanítási órán a tanuló engedély nélkül használja a telefont, az
órát tartó tanár elveszi azt a tanulótól, s a szülőnek, átvételi elismervény
ellenében szolgáltatja vissza. E módon járunk el a talált telefonok, egyéb
tárgyak esetében is. Az iskolába mobiltelefont a tanóra védelme érdekében
csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt bekapcsolni tilos. Amennyiben
rendszeresen a tanuló visszaél a telefon használatával, az iskola fegyelmező
eljárást kezdeményez.
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5.4.4)
5.4.5)

5.4.6)

A balesetek elkerülése végett a tanulók nem viselhetnek testékszereket,
balesetveszélyes ékszereket.
Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába
a tanuláshoz nem szükséges tárgyat, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló
köteles azt leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az
engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási
nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a tárgyakat az
iskola csak a szülőnek adja át.
A tanulók az iskolába kerékpárral, rollerrel csak a szülő írásbeli engedélyével
járhatnak. Az engedélyt az intézményvezetőnek be kell mutatni. A kerékpárt az
iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani.

5.5. Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő-óvó
előírások
5.5.1)
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

5.5.2)
5.5.3)
5.5.4)
5.5.5)

5.5.6)

A tanuló kötelessége, hogy
óvja saját és társai testi épségét, egészségét!
elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket!
betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a
nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat.
azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl.: csőtörést, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet
észlel; ez esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait,
valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.
azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; vagy ha e tüneteket
máson észleli.
megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában.
a padokban, tantermi és öltözőszekrényekben romlandó anyagot (pl.
ételmaradék) senki nem hagyhat!
Az iskola betegség, baleset esetén azonnal értesíti a szülőket, szükség esetén
mentőt hív.
Beteg, vagy sérülést szenvedett tanuló a tanítási idő, illetve foglalkozás
befejezése előtt csak felnőtt kíséretében hagyhatja el az iskola épületét.
Ha a tanulót baleset éri, jegyzőkönyvben kell rögzíteni annak körülményeit.
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben
iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja.
Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel az iskolában tanévenként
meghatározott napokon és időpontban.
Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók
egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
o
fogászat: évente egy alkalommal,
o
belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal,
o
a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,
o
valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a
hetedik évfolyamon.
Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente
két alkalommal.
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5.5.7)
5.5.8)

Az iskola épületében és annak közvetlen környezetében tilos egészségre
ártalmas élvezeti cikkek (dohány, szeszesital, drog) fogyasztása!
A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó személy nevét és
fogadóórájának időpontját tanévenként nyilvánosságra kell hozni az iskola
faliújságán és a tanulók tájékoztató füzetébe tanév elején be kell írni.

6. A helyiség és teremhasználat szabályai
6.1. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a
tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében
6.1.1)
6.1.2)

6.1.3)

6.1.4)

6.1.5)

a)

b)

c)

d)

Az iskola tantermeiben, testnevelési termeiben a tanulók/osztályok csak tanári
felügyelet mellett tartózkodhatnak.
Az iskola helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
- a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
- az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne
szemeteljen, a padokat ne firkálja, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai
után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon, az iskola
mellékhelyiségeiben a használati és higiénés elvárásokat tartsa be.
Az osztálytermekben, a folyosókon elhelyezett és az iskolakertbe kiültetett
növényeket mindenkinek kötelessége óvni, védeni, azok ápolásában bárki részt
vehet.
Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
- osztályonként két-két hetes,
- osztályonként egy-egy naplófelelős,
- tanulói ügyeletesek,
- tantárgyi felelősök.
A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli
ki. A hetesek feladatai:
 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (az órát
tartó nevelő utasításai szerint);
 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
tanterembe, értesítik a vezetőséget;
 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát és
biztosítja annak szellőztetését.
A naplófelelősök megbízatása egy tanévre vagy a megbízatás visszavonásáig
szól. A naplófelelős tanulót az osztályfőnök jelöli ki. A naplófelelős feladata,
hogy az óraközi szünetekben az osztálynaplót a következő óra tantermébe
vigyék. Az első órára a szaktanár viszi a naplót, az utolsó óráról szaktanár
hozza le a naplót a tanári szobába.
A hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint –
ügyeletet látnak el. Az ügyeleteseket az osztályfőnök osztja be. A tanulói
ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját.
Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle
tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók
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6.1.6)

felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök
biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros,
térképfelelős stb.
Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében,
lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős
tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai
rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza.

6.2. A testnevelési órákra, sportfoglalkozásokra vonatkozó szabályok:
A tornaterem és az öltözők használati rendje
6.2.1)
6.2.2)
6.2.3)

6.2.4)

6.2.5)

6.2.6)

6.2.7)
6.2.8)

6.2.9)

A testnevelés órák minden tanuló számára kötelezőek. Kivételt képeznek ez
alól a betegség miatt vagy egyedi elbírálás miatti állandó felmentett tanulók.
A tanuló a tornateremben, a sportudvaron és a szertárban csak a pedagógus
felügyeletével és engedélyével tartózkodhat.
Az öltözők és mosdók tisztaságáért, épségéért az ott öltöző tanulók felelősek,
amit a pedagógus rendszeresen ellenőriz. A sérülést vagy rongálást azonnal
jelenteni kell a tanárnak. Az öltöző mellékhelyiségeit rendeltetésszerűen kell
használni!
Testnevelés óra alól orvosi igazolással - nagyon indokolt esetben szülő is- lehet
kérni az órai munka alóli részleges vagy teljes felmentést. A felmentést az óra
előtti szünetben vagy órakezdéskor kell bemutatni. A szülő a felmentést a
tanuló tájékoztató füzetébe köteles előre beírni, utólagos igazolást nem áll
módunkban elfogadni!
Kisebb sérülések (rándulás, izomhúzódás, feltört sarok…) esetén könnyített
testnevelés órán kell részt vennie a tanulónak. A lányok egészségügyi
probléma esetén könnyített testnevelésben részesülnek. Ebben az esetben teljes
felmentést csak kivételesen, indokolt esetben kapnak.
A felmentett tanulónak is meg kell jelennie a tornateremben az órán,
váltócipőben, tornacipőben.
Testnevelés óra alól tartós felmentésre - szakorvosi, védőnői vélemény alapjáncsak iskolaorvos adhat javaslatot. Határozatot ez alapján az intézményvezető
hoz.
A testnevelés órákon a tanulóknak – az utcai ruházat helyett- sportfelszerelést
(torna vagy edzőcipő, fehér póló vagy trikó, sötét színű tornanadrág vagy
tornadressz, melegítő) kell viselniük. Iskolai rendezvények alkalmával
intézményvezetői, vagy a rendezvényt szervező tanár engedélyével ettől
eltérhetünk.
Testnevelés órákon és a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek
karórát, ékszereket (karkötőt, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, testékszert).
Az öltözőben értéktárgyakat és pénzt csak saját felelősségre hagyhat a tanuló,
eltűnése esetén az iskola, ill. a testnevelő nem vállal felelősséget. Ezeket a
tornateremben vagy a szertárban az erre kijelölt dobozban lehet tárolni az óra
alatt, de azokért felelősséget nem vállal az iskola.
Engedély nélkül a tornaeszközök használata tilos és balesetveszélyes! A tornateremből
engedély nélkül semmilyen eszközt nem szabad kivinni!

6.2.10) Egy félévben maximum kétszer fordulhat elő az, hogy a felszerelés hiányzik,
illetve eltér az előírtaktól. Ebben az esetben, ha szükséges a tanuló egyéni
feladatot kap az órán. A 3. alkalommal szaktanári figyelmeztetésben részesül a
tanuló. Az ezt követő alkalommal a házirendben meghatározott büntetési
fokozat lép életbe (osztályfőnöki figyelmeztetés, intő…).
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Ha a tanuló a tanórához szükséges testnevelés felszerelését nem hozza
magával, akkor az órán aktívan nem tud részt venni. Amennyiben az órák több
mint 30 %-án nem vesz részt, akkor a Rendelet szerint nem osztályozható. A
tantestület indokolt esetben engedélyezheti neki az osztályozó vizsga letételét.
Amikor azon órák száma, amelyeken a tanuló nem vett részt eléri az éves
óraszám 10 %-át, akkor az osztályfőnök értesíti erről a tényről, valamint a
lehetséges következményekről a szülőt.

6.3. A számítógépterem használati rendje
A számítógépteremben csak tanári felügyelettel szabad tartózkodni.
A számítógépteremben étkezni és folyadékot bevinni – az áramütés veszélye
miatt – szigorúan tilos! Ügyeljünk a terem tisztaságára!
6.3.3) A gépterembe csak a szükséges felszereléseket vigyék be a gyerekek
(tájékoztató füzet, füzet, tolltartó)!
6.3.4) Órán elvárt a fegyelmezett, nyugodt viselkedés a szűkös hely és a sok vezeték
miatt.
6.3.5) A számítógépet csak és kizárólag rendeltetésszerűen használhatják a tanulók. A
számítógép és kiegészítő berendezései, hálózati árammal (feszültséggel)
dolgoznak, ezért még használaton kívül is tilos bármit szétszedni, mert
áramütés veszélyes!
6.3.6) A tanuló csak a korosztályának megfelelő tartalmú oldalakat látogathatja!
6.3.7) A számítógéphez csak a tanár beleegyezésével csatlakoztathatnak
berendezéseket (pendrive, telefon, fülhallgató stb.) a tanulók.
6.3.8) Engedély nélkül nem helyezheti üzembe és kijelentkezés nélkül nem hagyhatja
bekapcsolva a tanuló a számítógépet!
6.3.9) A működési rendellenességeket, füstöt, égés szagot azonnal jelenteni kell a
pedagógusnak.
6.3.10) A gépeket, berendezési tárgyakat rongálni tilos, a szándékos rongálás anyagi
felelősséggel jár.
6.3.11) A teremrend megsértése fegyelmezési intézkedést von maga után.
6.3.1)
6.3.2)

6.4. Technika-életvitel terem használati rendje
6.4.1)
6.4.2)
6.4.3)
6.4.4)

6.4.5)
6.4.6)

6.4.7)

6.4.8)

Gyülekezés legkésőbb az órára, foglalkozásra, becsengetés előtt 5 perccel az
udvari átjáróban a házirend szabályait betartva.
Órakezdés előtt 3 perccel sorakozó, majd utasításra együtt, rendezett átvonulás
a teremhez, az időjárásnak megfelelő öltözékben, a járdán.
A bejárati ajtó nyitását rossz idő esetén a fedett teraszon várjuk.
A terembe csak a tanórához, foglalkozáshoz szükséges, megbeszélt felszerelés
vihető be. Táskák, kabátok (telefon) az előtérben maradnak balesetveszélymentesen elhelyezve.
A felhasználók nevével ellátott iskolai tankönyvek használatára a könyvtári
szabályok érvényesek.
A munkavégzéshez szükséges eszközök és szerszámok csak utasításra,
rendeltetésszerűen és balesetmentesen használhatók. Balesetet, sérülést,
szerszámok meghibásodását azonnal jelezni kell!
Ételkészítés során a higiéniai szabályok betartására fokozottan ügyelünk. A
konyhában tanuló, csak engedéllyel tartózkodhat. Az elektromos tűzhely
felügyelettel használható!
A termet csak engedéllyel lehet elhagyni, valamint utasításra rendezetten
együtt visszatérni a következő tanóra helyszínére.
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6.5. Ebédlő használati rendje
6.5.1) Az iskola tanulóinak étkezését az ebédlő és a büfé biztosítja. Az ebédlő
igénybevételére az év elején történt étkezési beosztás szerint van lehetőség.
6.5.2) A tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban
meghatározottak szerint térítési díjat fizet. Az étkezést csak az veheti igénybe,
aki határidőre befizeti az étkezési díjat, díjmentes étkezés esetén írásban kéri
minden hónapban.
6.5.3) Az étkezések ideje:
Reggelire 7.30-7.45 óra között van lehetőség,
ebédelésre a tanév elején meghatározott rend szerint, legkésőbb 14.00-ig.
6.5.4) Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet! Ügyelni kell az ebédlő rendjére és
tisztaságára! Az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán átadva lehet elhagyni
az ebédlőt.
6.5.5) Az alsó tagozatosok nevelőjükkel, az önállóan étkezők az ügyeletes tanár
felügyeletével ebédelhetnek. A felső tagozatosok a tanítási órák befejeztével
önállóan mennek ebédelni.
6.5.6) A reggeli ügyelet ideje alatt csak azok tartózkodhatnak az ebédlőben, akiknek
szülei a tanév elején írásban kérték a reggeli ügyeletet. Érkezéskor az ügyeletet
vezető pedagógusnál jelentkeznek. Az ügyelet ideje alatt csendben elfoglalják
magukat, társaikkal kulturált játékot játszanak. Az ebédlőt csak az ügyeletes
pedagógus engedélyével hagyhatják el. A reggeli ügyelet végén, 7.30-kor az
ebédlőben rendet tesznek maguk után. Fegyelmezetten, felszerelésükkel együtt
a gyülekező helyre mennek.

6.6. Könyvtár használati rendje
Az iskolai könyvtár tagja lehet az iskola minden tanulója, dolgozója. Az iskolai
könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és
feltételeket első osztályos korukban megismerik a diákok.
6.6.2) A könyvtár szolgáltatásait minden tanuló ingyen veheti igénybe.
6.6.3) A tanuló a nyitvatartási időben egyénileg vagy nevelőjük irányításával,
vezetésével bővíthetik ismereteiket, szélesíthetik műveltségüket.
6.6.4) A könyvtár tagjaként a kézikönyvek kivételével ki lehet kölcsönözni a
könyveket.
6.6.5) Egy alkalommal 2 db könyv vihető haza egy hónapra.
6.6.6) Amennyiben a tanulónak a kölcsönzési idő meghosszabbítására van szüksége,
úgy azt jeleznie kell a könyvtárban.
6.6.7) A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári
tartozásokat rendezni kell.
6.6.8) A könyvek tisztaságáért, állapotáért minden tanuló felelősséggel tartozik. Az
elhagyott, megrongált könyveket pótolni kell. Az a tanuló, illetve annak
gondviselője, aki az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvet elveszíti,
megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítéssel
tartozik.
6.6.9) A tanulók ügyeljenek a könyvtár berendezési tárgyainak tisztaságára, és óvják
a raktározási rendet.
6.6.10) A könyvtár a kiírt időpontban tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a
kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és
nyitvatartási rendjét a könyvtáros javaslata alapján az intézményvezető határozza
meg tanévenként.
6.6.1)
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7. Az iskolai munkarend, tanórai és tanórán
kívüli foglalkozások rendje
7.1. Az iskola működési rendje
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.00 órától este
20.00 óráig van nyitva.
7.1.2) Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6.30 órától a
tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére 17.00 óráig tudja
biztosítani.
7.1.3) A szülői igénynek megfelelően – előzetes szülői kérésre, a szülők munkahelyi
elfoglaltságának igazolásával – hajnali ügyeletet biztosítunk 6.30 órától 7.30ig. Azok a tanulók, akik 6.30 és 7.30 között érkeznek az iskolába, kötelesek a
hajnali ügyeleten megjelenni az ebédlőben, ahol az ügyeletes tanár felügyel.
7.1.4) Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 - 7.50 között kell megérkezniük, ahová
tájékozató füzetük felmutatásával léphetnek be.
A 7.50 óra utáni érkezés, késésnek számít, amelynek tényét az ügyeletes tanuló
a későn érkező ügyeletesi füzetbe, dátumbélyegzővel jelez.
7.1.5) Az a tanuló, aki az iskolában reggelire is befizetett, az ebédlőben 7.30-tól
fogyaszthatja el a reggelijét.
Az első osztályosok 7.30-tól a tanítójukkal együtt mennek reggelizni.
7.1.6) A szülők a tanulókat az iskola kapujáig kísérhetik, és az iskola előtt várják őket
a tanítás, ill. a délutáni foglalkozások végén.
7.1.7) Az első osztályos tanulókat az első héten a szülők felkísérhetik az
osztálytermükbe.
A 2.- 8. osztályos tanulók jó idő esetén 7.30-tól az udvaron gyülekeznek. 7.45 kor a csengő jelzésére a tanulók osztályonként sorba állnak, majd a termük elé
vonulnak. (A kabátokat a kijelölt helyre kell elhelyezni, az öltözőszekrények
zárásáról az osztályfőnök által megbízott tanuló gondoskodik.)
Rossz idő esetén az épületben kijelölt helyen gyülekeznek a tanulók.
7.1.8) Az iskolában az első három szünet vége előtt 5 perccel jelzőcsengő szól.
A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
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:
12.50 13.35
7. óra:
14.00 14.45
8. óra:
14.50 15.35
9. óra:
16.00 16.45
A 2. szünetben (megfelelő időjárás esetén) az ügyeletes tanár felügyelete
mellett a felső tagozatos tanulók az udvaron tartózkodhatnak, az első szünetben
az ebédlőben tízóraizhatnak. Az alsó tagozatos tanulók a 2. szünetben
tízóraiznak, és a 3. szünetben mennek az udvarra.
7.1.9) A tanítás kezdete előtt 7óra 30 perctől 8 óráig és a szünetekben a folyosókon,
ebédlőben és az udvaron alsós és felsős tanári ügyelet van, melynek beosztása
év elején az órarenddel együtt készül el.
7.1.10) Az iskolában működő büfében a tanulók csak szünetben tartózkodhatnak.
7.1.11) A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy
7.1.1)
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7.1.12)

7.1.13)

7.1.14)

7.1.15)

7.1.16)

7.1.17)

7.1.18)

írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az
intézményvezető helyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos
engedélyével hagyhatja el. A tanulók távozását az iskola épületéből a nevelők
csak írásos kilépővel engedélyezhetik. A kilépőt a tanulónak távozáskor le kell
adnia a portán.
Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik
7.30 óra és 15.00 óra között.
Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti
rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza
meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők
tudomására hozza.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő
felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az intézmény vezetője
adhat.
Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a
hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény
vezetőjétől engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve
idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi és nyilvántartja.
A szülők csak indokolt esetben, az iskola vezetőjének vagy megbízottjának
engedélyével mehetnek fel a tantermekhez 7.45 -16 óráig.
A tanítás (napközi, tanulószoba, délutáni foglalkozások) befejezése után az
ablakokat be kell csukni, a villanyokat le kell kapcsolni. A székeket fel kell
tenni az asztalokra. A szemetet a padokból ki kell szedni. Az asztalokban a
tanuló csak saját felelősségére hagyhat iskolai felszerelést.
Az alsó tagozatos tanulók a nevelő vezetésével vonulnak le a kijárathoz. A
szülők az iskola előtt várhatják a gyermekeket. Délutáni foglalkozásokról 16
órakor engedik ki a tanulókat. Más időpontbeli távozást előre jelezni kell a
tanítónak, illetve a napközi otthonos nevelőnek a tájékoztató füzeten keresztül.
Amennyiben az iskola 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 50 %-a, melyet az adott dolog elkészítésében közreműködő tanulók
között a végzett munka arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak járó
összegről az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalmazott javaslata
alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az
intézmény vezetője dönt.
Tanulmányok alatti vizsgák rendje:

7.1.18.A) A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA SZABÁLYAI
7.1.18.Aa) Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
- osztályozó vizsga,
- pótló vizsga,
- javítóvizsga
- különbözeti vizsga
- házi vizsga.
A vizsga időpontja az iskolai munkatervben kerül meghatározásra.
7.1.18.Ab) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi
osztályzat megállapításához, ha
- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve.
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
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7.1.18.Ac)

7.1.18.Ad)
7.1.18.Ae)
7.1.18.Af)

7.1.18.Ag)
7.1.18.Ah)

7.1.18.Ai)

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget.
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát
meghaladja, és a nevelő-testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
Pótlóvizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból
elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik,
mielőtt a válaszadást befejezné.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három
tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.
Különbözeti vizsga: Iskolánkba felvett tanuló esetén különbözeti vizsgát
kell tenni a nem tanult tantárgyakból.
Házi vizsgák: Intézményünk a 6. évfolyamon angol, matematika, a 8.
évfolyamon magyar, matematika, angol és történelem tantárgyakból szervez
házi vizsgát. A házi vizsgákon kapott érdemjegy két érdemjegynek számít.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
Az osztályozó, házi és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi
tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők
szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs
munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.

7.1.18.B)
A VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA
7.1.18.Ba) Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti
vizsgákra vonatkozik.
7.1.18.Bb) Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az
intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti
vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a
vizsgabizottság megbízott tagjaira.
További szabályozás a mellékletben: I. /4. MELLÉKLET
7.1.18.Bc) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a
II. MELLÉKLET tartalmazza.

8. Az intézményi védő-óvó előírások, eljárások
rendje
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére
az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha
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észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megtegye.
A pedagógus csak a védő-óvó előírások figyelembevételével viheti be az iskolai
tanórákra, foglalkozásokra az általa készített, használt pedagógiai munkát segítő
eszközöket.

8.1.

A gyermek - és tanulóbaleset megelőzésének feladatai

8.1.1)

Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az SZMSZ-hez csatolt
dokumentumokban található munkavédelmi szabályzat, valamint a tűzvédelmi
utasítás, a tűzriadó és a bombariadó terv rendelkezéseit.
Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a
tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket,
rendszabályokat és viselkedési formákat.
A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti
beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók
tevékenységét, folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani,
valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható
magatartásformákat.
Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését
szolgáló szabályokkal a következő esetekben:
A) A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során
ismertetni kell
- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
- a házirend balesetvédelmi előírásait,
- a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa,
stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a
menekülés rendjét,
- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban tanulmányi
kirándulások, túrák előtt.
B) A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákon (testnevelés, fizika, kémia,
technika) és a gyakorlati oktatáson részletesen ismertetni kell a balesetmegelőzési feladatokat, a tanév során be kell tartatni azokat.
C) A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók
figyelmét.
A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés
időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel
meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.
A fenntartó ellenőrzi és biztosítja az egészséges és biztonságos munkavégzés
tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen.
A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az
ellenőrzésbe bevont dolgozókat a munkavédelmi szabályzat tartalmazza.

8.1.2)

8.1.3)

8.1.4)

8.1.5)

8.1.6)

8.1.7)

8.2
8.2.1)

A baleset esetén teendő intézkedések rendje
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés,
vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő
intézkedéseket:
- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges mentőt kell
hívnia,
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- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell
szüntetnie,
- minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az
intézmény vezetőjének,
- a szülőt, a gyermekét ért balesetről, rosszullétről értesíteni kell.
8.2.2) E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is
részt kell vennie.
8.2.3) A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a
sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az
adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül mentőt kell hívnia, és a
beavatkozással meg kell várnia a szakszerű segítséget.
8.2.4) Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény vezetőjének ki
kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt,
hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen
meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése
érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
8.2.5) A tanulóbalesetekkel kapcsolatban iskolai feladatok a magasabb jogszabályok
alapján:
 a tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani,
 a 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálni és a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell
felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy
példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A
jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.
 A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos
baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személyt kell bevonni.
8.2.6) Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi
szabályokat a munkavédelmi szabályzat tartalmazza.

9. A tanuló értékelése
9.1)

9.2)
9.3)
9.4)

9.5)

Az 1. évfolyamon félévkor és év végén szöveges értékelést alkalmazunk, év
közben szövegesen, %-os értékeléssel, jelképrendszerrel történik az értékelés.
A 2. évfolyamon év végén, valamint a 3-8. évfolyamon osztályozással
értékelünk. A szülők az írásbeli értékelés formájáról a szülői értekezletek
alkalmával kapnak tájékoztatást a tanév elején.
Az 1. évfolyam kivételével az alsó tagozaton szülői jóváhagyás nélkül is lehet a
tanulókat évismétlésre buktatni indokolt esetben.
Az érdemjegy megállapítása globális értékelés vagy pontozás alapján történhet.
A pontozással értékelt dolgozatok ponthatárának megállapításakor az irányadó
ponthatártól eltérni abban az esetben lehet, ha a dolgozat előtt erről a tanulók
tájékoztatást kapnak.
Irányadó ponthatárok: alsó tagozat
felső tagozat
% - s határ osztályzat % - s határ osztályzat
100 - 95
5
100 - 90 5
94 - 85
4
89 - 80
4
84 - 70
3
79 - 65
3
69 - 51
2
64 - 50
2
50 - 0
1
49 - 0
1
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9.6)
9.7)
9.8)

9.9)

9.10)

9.11)
A)

A sajátos nevelési igényű tanulóknak az írásbeli munkáknál hosszabb
megoldási időt kell adni.
A témazáró dolgozatok és a házi vizsgák érdemjegyeit kétszeresen kell
figyelembe venni a félévi és év végi átlag kiszámításakor.
Számonkérés:
Naponta az alsó tagozaton egy, a felső tagozaton két témazáró dolgozat
iratható. A témazáró dolgozatok előtt legalább két nap felkészülési időt kell
hagyni a tanulóknak.
Ha a tanuló a dolgozat megírásakor nincs jelen, a dolgozatot pótolni kell, a
tanárával történő egyeztetés alapján.
Felmenthető az írásbeli számonkérés értékelése alól a tanuló a Nevelési
Tanácsadó és/vagy a Szakértői Bizottság véleménye alapján.
A pedagógus feladata:
- rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak
figyelembe vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak
megfelelő, motiváló hatású legyen;
- az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának
megtartására, gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés
egyensúlyban legyen;
- a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt
értékeli;
- az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10
munkanapon belül kijavítja;
- a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazárót, illetve iskolai dolgozatot
igyekszik egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratni;
- a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és
velük együtt értékeli;
Az otthoni felkészülés értékelése
A házi feladat lehet kötelező és nem kötelező, azonos és differenciált, szóbeli
és írásbeli.
A házi feladatok célja, az ismeretek gyarapítása, a készségek alakítása,
gyakorlás, nem kötelező és differenciált feladatoknál az önálló ismeretszerzés,
kutatás.
Terjedelme: az életkori sajátosságok és az egyenletes terhelés
figyelembevételével kerül feladásra.
Korlátai: Tanév szorgalmi időszakában a tanítási szünetet megelőző utolsó
napon nem adható abból a tantárgyból házi feladat, amelyből a szünetet követő
napon van tanóra.
Az írásbeli házi feladatot ellenőrizni kell.
Értékelése esetenként érdemjeggyel történik.
Rendszeres hiánya elégtelen érdemjegyet von maga után.
A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése
Magatartás értékelése az osztályfőnök feladata, aki a diákönkormányzat és a
nevelőtestület véleményezése szerint évközben havonta, érdemjeggyel,
félévkor osztályzattal, (2-5 terjedő skálán), év végén szövegesen értékeli a
tanulót.
Az értékeléskor figyelembe veszi az osztályban tanító szaktanárok, napközis
nevelők véleményét is. A tanuló magatartása a szaktanár, osztályfőnök,
napközis nevelő, igazgató és a nevelőtestület által írásban is értékelhető
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B)

dicsérő, figyelmeztető, intő, rovó formájában. A magatartás osztályzásakor
figyelembe kell venni az iskola által szervezett, de nem az intézmény területén
lebonyolított programokat is.
A magatartás jegy elbírálásának részletezése:
Példás érdemjegyet kap, aki a Házirend előírásának maradéktalanul eleget tesz.
Jó a tanuló magatartása akkor, ha a rábízott feladatokat kifogástalanul látja el,
ő maga azonban felkérés nélkül nem vállal feladatokat. Iskolai viselkedése
általában kifogástalan.
Változó a tanuló magatartása akkor, ha a házirendben leírtakat nem mindig
tartja be, magatartásával zavarja az órákat.
Rossz érdemjegyet kap, akinek magatartásával olyan súlyos problémák vannak,
és/vagy igazgatói szintű írásos figyelmeztetője, intője van.
Szorgalom értékelése az osztályfőnök feladata, az értékelés szempontja a
tanuló képessége és teljesítménye közötti összhang, a tanuláshoz való viszony,
versenyeken való részvétel.
Az értékelés havonként és félévkor érdemjeggyel (2-5 terjedő skálán) év végén
szöveges értékeléssel történik. Ebben az esetben is ki kell kérni az osztályban
tanító szaktanárok, napközis nevelő véleményét. Az értékeléskor figyelembe
kell venni a tanuló házi feladatinak teljesítését ill. hiányát, a tanuló felszerelés
hiányait.
A szorgalom elbírálásának részletezése:
Példás annak a tanulónak a szorgalma, akinek a tanítási órákra való
felkészültsége képességeihez képest kifogástalan, továbbá a tanórákon aktív.
Jó érdemjegyet kap, akinek tanulmányi eredménye nem tér el nagymértékben
képességeitől, de szorgalommal javíthatna eredményén.
Változó érdemjegyet kap, akinek tanulmányi munkája nem egyenletes
teljesítményt mutat.
Hanyag minősítést kap, aki semmit nem tesz azért, hogy a tantervi
követelményeket teljesítse. tanulmányi munkáiban megbízhatatlan,
kötelességmulasztó, helyzetén változtatni csekély mértékben próbál, félévek
végén elégtelen osztályzatot kap, a tanórai munkában érdektelen. Felszerelése
rendszeresen hiányos.

10. A tanuló mentesítése, a köznevelési törvény
szerint történik
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján magántanulóként tesz
eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló egyénileg készül fel.
A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság
véleménye alapján az intézmény vezetője mentesíti
a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett,
szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő,
b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és
a minősítés alól.
A tanulói jogviszony szüneteltetése:
A) Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön,
tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti.
Tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles
gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában
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tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének, vagy ha a
tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola intézményvezetőjének. A külföldi
tanulmányok alatt a tanuló magyarországi jogviszonya szünetel. A szülő nyilatkozik
a tartós távollétről, és egyben kérelmezi gyermeke jogviszonyának szüneteltetését.
Az iskola határozatban, a kérelemnek megfelelően, egy vagy több tanévre adja meg
az engedélyt.
B) Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait
megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak.

11. Legitimációs záradék
11.1.

A házirend hatálya

11.1.1) A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók
szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
11.1.2) A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve
tanítási időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a
pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a
tanulók felügyeletét. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli
rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

11.2.

A házirend nyilvánossága

11.2.1) A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
11.2.2) A házirend egy-egy példánya megtekinthető
- az iskola irattárában;
- az iskola könyvtárában;
- az iskola nevelői szobájában;
- az intézmény vezetőjénél;
- az intézmény vezetőjének helyetteseinél;
- az osztályfőnököknél;
- a diákönkormányzatot segítő nevelőnél;
- az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél, és
- az iskola honlapján.
11.2.3) A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell
adni.
11.2.4) Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden
osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:
a tanulókat osztályfőnöki órán;
a szülőket szülői értekezleten.
11.2.5) A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait
minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
a tanulókkal osztályfőnöki órán;
a szülőkkel szülői értekezleten.
11.2.6) A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől,
annak helyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján
vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.
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11.3.

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

11.3.1) A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak
figyelembevételével az intézmény vezetője készíti el.
11.3.2) A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok
és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat
vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és
erről tájékoztatja az intézmény vezetőjét.
11.3.3) A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és
véleményüket eljuttatják az intézmény vezetőjéhez.
11.3.4) A házirend tervezetéről az intézmény vezetője beszerzi az iskolai szülői
szervezet (közösség) véleményét.
11.3.5) Az intézmény vezetője a tanulók, a nevelők, valamint a szülők véleményének
figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend
elfogadása előtt az intézmény vezetője beszerzi a diákönkormányzat
egyetértését, valamint a szülői szervezet véleményét az elkészített tervezettel
kapcsolatban.
11.3.6) Az érvényben levő házirend felülvizsgálatát kétévente a tanév kezdéskor a
nevelőtestületnek el kell végezni. Az érvényben levő házirend módosítását –
bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért –
kezdeményezheti az intézmény vezetője, a nevelőtestület, a diákönkormányzat
iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet (közösség) iskolai vezetősége.
11.3.7) A házirend módosítását az első-ötödik pontban leírt módon kell végrehajtani.

32

Házirend

2015.

33

Házirend

2015.

MELLÉKLETEK:
I/1. MELLÉKLET

A HÁZIRENDET szabályozó törvények és rendeletek jegyzéke:
-

Magyarország Alaptörvénye
a Közoktatásról szóló-többször módosított-1993. évi LXXXIX. törvény
a nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11./1994.(VI.8.) MKM
rendelet,
a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény,
a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendszeréről szóló 23/2004.(VIII.27) OM rendelet,
a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. törvény,
A Nemzeti Köznevelési Törvény /2011.évi CXC/ 2012.09.01-től hatályba lépett
paragrafusai.
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai Programja
alapján készült.

I/2. MELLÉKLET

Tanuló felvétele sorsolással:
A sorsolás menete:

A sorsolás lebonyolításának menetéről jegyzőkönyv készül, amely rögzíti a
sorsolás minden mozzanatát, és amelyet a Sorsolási Bizottság tagjai aláírásukkal
hitelesítenek.

A sorsolás megkezdése előtt az érintett szülőket tájékoztatni kell a sorsolás
időpontjáról és helyszínéről.

Az intézmény vezetőjéhez érkezett kérelmeket jelölés nélküli zárt borítékban a
jelenlevők előtt a sorsolási urnába kell helyezni.

A sorsolási urnából a jelenlevő érintett szülők közül egy önként vállalkozó, ennek
hiányában a Sorsolási Bizottság egy tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól
hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét. Mindez addig
folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődtek.

A sorsolás végén újból fel kell olvasni a kihúzott neveket, és azokat is, amelyek
nem kerültek kisorsolásra. Meg kell kérdezni a jelenlevőktől, hogy észleltek-e a
sorsolás alatt szabálytalanságot, zavaró körülményt.

A sorsolás után az érintett szülőket írásban értesítjük a sorsolás eredményéről.

Az elutasítással kapcsolatos döntést határozatba kell foglalni.
I. /3. MELLÉKLET

A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai:
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53.§ szerint
1. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a
kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a
kötelességszegő és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
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Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha a kiskorú sértett és a
kötelességszegő szülője egyetért.
A szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti
be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás
lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől
számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a
fegyelmi eljárást le kell folytatni.
Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás
alkalmazását elutasíthatja.
Az egyeztető eljárás lefolytatására a nevelőtestület olyan pedagógust bíz meg, akinek
személyét mind a kötelességszegő, mind a sértett tanuló elfogadja. Az egyeztető
eljárás lefolytatásáért felelős személy az intézményvezetővel való konzultáció után
jelöli ki az eljárás helyszínéül szolgáló termét az iskolának, valamint az egyeztető
eljárás időpontját, melyről az érintett feleket levélben értesíti. Az egyeztető eljárásról
készített jegyzőkönyv vezetésére az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy
kéri fel az intézmény valamely alkalmazottját.
Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás megindítását követő tizenöt napon belül le kell
folytatni.
Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem
orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához
szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés
ideje alatt a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg
kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek
kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a
kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli
megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.
2. A fegyelmi eljárási rendtartás
A fegyelmi eljárásba a tanuló szülőjét minden esetben be kell vonni. A fegyelmi
eljárásban a tanulót szülője/törvényes képviselője vagy a szülő/törvényes képviselő
által meghatalmazott személy képviselheti.
Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha
a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem az
eljárás megindításának alapjául szolgáló indítvány elutasításával vagy felmentéssel
végződött, a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani.
A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a szülőjét/törvényes képviselőjét értesíteni
kell a terhére rótt kötelességszegés megjelölésével és a fegyelmi eljárás lehetséges
kimeneteléről. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és
helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a
tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az
értesítést igazolható módon kell az érintettek részére eljuttatni, úgy, hogy azt a
tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.
A fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus gondoskodik arról, hogy az
eljárás során a tanuló meghallgatására sor kerüljön, és álláspontját, védekezését elő
tudja adni. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést,
vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, a tárgyalást meg kell tartani.
A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú
bizottsága folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. A
fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
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személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.
A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen
vagy a tanuló mellett szól. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát,
értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni.
Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.
A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. Ha az ügy
bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését
az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.
A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A fegyelmi
tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni,
az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok
elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell
iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat, ezen belüli
sorszámát.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi
értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni.
A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül, igazolható módon írásban
meg kell küldeni az ügyben érintett feleknek.
Az elsőfokú határozat ellen a szülő fellebbezést nyújthat be a határozat kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül írásban az intézmény vezetőjéhez, aki a kérelmet az
ügy összes iratával együtt a fenntartóhoz (másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója)
továbbítja.
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,
b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
I. /4. MELLÉKLET

Tanulmányok alatti vizsgák rendje:
1.
1.1)

1.2)

1.3)

Az osztályozóvizsga rendje:
Az osztályozóvizsgára az iskola igazgatójának címzett kérelem benyújtásával
kell jelentkezni legkésőbb az első félév, illetve a szorgalmi időszak utolsó
napját megelőző 30. napig.
Annak a tanulónak a teljesítményét, aki szülői kérelemre – egészségügyi vagy
egyéb családi okokból - magántanulóként teljesíti tankötelezettségét félévkor,
illetve év végén osztályozó vizsgán értékeljük.
Az osztályozó vizsgát megelőzően 14 nappal a szülőt és a tanulót arról
értesíteni kell.
Az osztályozóvizsga letételének határidejét és helyét az igazgató jelöli ki. Az
egyéni vizsgák időpontját a szaktanár állapítja meg a diákkal való egyeztetés
után. A diák a kitűzött vizsgaidőpont előtt az igazgatótól írásban halasztást
kérhet. A tanuló halasztási kérelmét a szülőnek alá kell írnia.
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1.4)

1.5)
1.6)
-

-

1.7)

2.
2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)
2.6)

2.7)

Ha a tanuló a vizsgát másik intézményben kívánja letenni – azt az iskolában a
jogszabálynak megfelelően jelentette – az intézmény vezetője a bejelentést 5
napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek.
A vizsgát független vizsgabizottság előtt teszi le a tanuló, melynek tagjait az
igazgató jelöli ki. A vizsgák mindig háromtagú vizsgabizottság előtt zajlanak.
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak
osztályozóvizsgát kell tennie, ha:
az intézményvezető felmentette a kötelező tanórai foglalkozásokon való
részvétel alól (magántanuló);
az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményeinek egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen
eleget;
a tanévben 250 óránál többet mulasztott, de a nevelőtestület döntése alapján
osztályozóvizsgát tehet;
a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az éves tanítási órák 30%-át
meghaladja és a szaktanár nem tudja osztályozni a tanuló teljesítményét, de a
nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet.
Az egyes tantárgyak vizsgakövetelményeit és a vizsga formáját (írásbeli,
szóbeli) a szakmai munkaközösségek határozzák meg.
A házi vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárás rend:
A 8. évfolyamos tanulók a középiskolai tanulmányaik sikeres előkészítése
céljából írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek a magyar nyelv és irodalom, a
matematika, a történelem és az idegen nyelv tantárgyak anyagából a
munkatervben meghatározottak szerint.
A 6. osztályosok vizsgája:
A tanulók idegen nyelvből és matematika tantárgyakból szóbeli vizsgát tesznek
a munkatervben meghatározottak szerint.
A házi vizsgák időpontjait - az iskola az éves munkatervében - az igazgató
jelöli ki. A vizsga időpontjait a helyben szokásos módon valamint az
intézmény honlapján tesszük közzé.
A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak alapján
határozzuk meg. A vizsga részletes követelményeiről az adott évfolyam tanulói
a tanév elején írásbeli tájékoztatást kapnak. A házi vizsga követelményei az
iskola honlapján folyamatosan megtekinthetőek.
Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak
alapján, az igazgató adhat engedélyt.
Vizsgaforma, vizsgarészek
szóbeli vizsga: 6. évfolyam matematika és angol
8. évfolyamon magyar, matematika, történelem, angol
írásbeli vizsga: 8. évfolyamon magyar, matematika és angol tantárgyakból.
A házi vizsgák különös – eljárási – szabályai
- Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő
esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar és angol
tantárgyból 60 perc.
- Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.
- A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt
vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az
a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.
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- A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem
tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt
húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet
időtartama.
- Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére
meg nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától
eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát
úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt
vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak megismétlésére.
- A vizsga a vizsgázó számára díjtalan.
- A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
- A tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a szaktanár jelenlétében a
vizsgadokumentumokba betekinthet.
- Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével
értékeli és aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon,
szignálva kell eszközölni.
- Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a
legutóbb teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.
3.
Javítóvizsga:
3.1)
Ha a tanuló a tanév végén 1 - 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, vagy
ha a tanuló tudását az osztályozóvizsgán részére felróható ok miatt nem tudták
minősíteni, javítóvizsgát tehet.
3.2)
A vizsga időpontja az iskola munkaterve szerint augusztus hónapban a
következő tanév kezdete előtti utolsó hét.
3.3)
A vizsga követelményeit az iskolai munkaközösségek állítják össze.
4.
Az értékelés rendje:
A javító, osztályozó, különbözeti és pótló vizsgáknál a magasabb évfolyamba való
lépés minimum követelményeinek teljesítése.
A tanulók értékelésekor a félévi osztályzat a vizsga eredményéből és a félév
során szerzett osztályzatok átlagából tevődik össze, de az egyéni képességek
figyelembe vételével.
Ha a tanuló a vizsgán neki felróható okból elkésik, ott nem jelenik meg, vagy
onnan engedély nélkül távozik, tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti, ezért
osztályozhatatlannak minősül. Kérésére a sikertelen vizsgát követően
legkésőbb a pótvizsgák napján a javítóvizsga letételére lehetőséget adhat az
igazgató.
5.
Jegyzőkönyv:
Valamennyi vizsgáról, beszámolóról jegyzőkönyv készül.

II. MELLÉKLET

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
1.1. VIZSGAFORMÁK:
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vizsgarészeket
tenniük a tanulóknak:
Vizsgaforma
- írásbeli vizsga
- szóbeli vizsga
- gyakorlati vizsga
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tantárgyak
magyar nyelv
magyar irodalom
matematika
történelem
angol nyelv
biológia
földrajz
környezetismeret
természetismeret
fizika
kémia
informatika
ének-zene
rajz
technika/életvitel
testnevelés
hon- és népismeret
erkölcstan/hités
erkölcstan

írásbeli szóbeli gyakorlati
X
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Amennyiben a tanuló írásbeli vizsgája sikertelen, abban az esetben szóbeli javításra van
lehetősége.

2. A VIZSGATÁRGYAK KÖVETELMÉNYEI
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben
szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve a szaktanárok
állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben.
A követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt.

2.1. TANTÁRGYI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK
AZ ALSÓ TAGOZATON
2.2.1. ÉNEK-ZENE
1-2. ÉVFOLYAM
A tanuló ismerjen és tudjon előadni tanult népdalokat és gyermekdalokat. Csoportosan bátran, zengő
hangon jó hangmagasságban énekeljen, legyen képes az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után
könnyedén megtanulni.
Kreatívan részt vegyen a játékokban és feladatokban. Figyelje az egyenletes lüktetést, tartsa a tempót,
érzékelje a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozza.
A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) ismerje fel kottaképről (kézjel, betűkotta). A megismert ritmikai
elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltassa meg csoportosan és egyénileg.
Legyen képes csendben, társaival együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat szerezni,
melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Ismereteket szerezzen a hangszerekről.

3-4. ÉVFOLYAM
A tanuló ismerjen és tudjon előadni tanult népzenei és műzenei szemelvényt emlékezetből több
versszakkal, egyénileg vagy csoportosan. Legyen képes az új dalokat rövid előkészítést követően tanári
segítséggel kézjelről vagy betűkottáról szolmizálni és szöveggel megtanulni.
Kreatívan vegyen részt a játékokban és feladatokban.
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Legyen képes ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozza.
A tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam, dinamikai jelzések) ismerje fel kottaképről (kézjel, betűkotta).
Az ismert dalokat olvassa kézjelről, betűkottáról. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus
gyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltassa meg csoportosan és egyénileg is.
Legyen képes megkülönböztetni a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Próbálja megnevezni a
zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat.

2.2.2. ERKÖLCSTAN
1-2. ÉVFOLYAM
A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, tisztában legyen
legfontosabb személyi adataival.
Lássa át társas viszonyainak alapvető szerkezetét.
Legyen képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.
Legyen képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete
tagjaival, különféle beszédmódokat tudjon alkalmazni.
A beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás elemi szabályait.
Tudja a szeretetkapcsolatok fontosságát.
Ismerje, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.
Törekedjen, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.
Legyen képes átélni a természet szépségét, és értse, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő
élővilágért.
Képes legyen rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel
kifejezze.
Legyenek ismeretei arról, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.
Tudja megkülönböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.

3-4. ÉVFOLYAM
A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe legyen saját külső és belső tulajdonságairól, és
késztetést érezzen arra, hogy fejlessze önmagát.
Tudjon figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tudjon kapcsolódni
csoportos beszélgetésbe.
Képes legyen másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekedjen e kapcsolatok ápolására, és ismerjen
olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.
Értse és fogadja el, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; legyen kész
arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és érdeklődjön a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.
Értse, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok
betartására, részt tudjon venni szabályok kialakításában.
Értse, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink
hoztak létre.

2.2.3. IDEGEN NYELV
1-4. ÉVFOLYAM
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező minimumszinteket,
emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott követelményekre is. A
közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák
testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt
Közös Európai Referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott
témakörök kínálnak kontextust.

Ajánlott témakörök
Család: Én és a családom. Családtagok bemutatása.
Otthon: Otthonom, szűkebb környezetem. Kedvenc játékaim. Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Étkezés: Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás.
Idő, időjárás: Évszakok és hónapok. A hét napjai és napszakok. Az óra. Időjárás.
Öltözködés: Évszakok és ruhadarabok. Kedvenc ruháim.
Sport: Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom.
Iskola, barátok: Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim. Osztálytársaim, barátaim.
Szabadidő: Szabadidős tevékenységek. Kedvenc időtöltésem.
Természet, állatok: Kisállatok. Kedvenc állataim. Állatok a ház körül. Vadon élő és állatkerti állatok.
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Ünnepek és hagyományok: Az én ünnepeim. Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.
Fantázia és valóság: Kedvenc meséim, könyveim. Képzeletem világa. A cirkusz.

1. ÉVFOLYAM
Egy-egy vers, mondóka, ének elsajátítása.
Szavak felismerése képek alapján.
A tanév során megismert témakörök: Happy House (New Edition) Class Book 1.
Témakör
•

Welcome

•

Pens and pencils

•

Come and play


•

Culture
Dressing up

•

Happy birthday!

•

Bathtime!

•

Animal friends

Nyelvi anyag
Hello, I am…
What’s your name?
Who is this?
What’s in my bag?
a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a
ruler
What’s this? (It’s a pencil case.) Yes/No.
a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train
three doll(s)
a red pen
This is my family. (mum, dad, sister, brother)
a hat, a jumper, a shoe, a shirt, a sock, a T-shirt
black, grey, purple, white
Where is my T-shirt?
Here you are. Thank you.
Put on/Take off your (jumper).
a badge, a balloon, a cake, a candle, a card, a
present
I’ve got…
Is it a balloon?
How old are you? I’m seven.
Jump! Dance! Shake! Clap! Stamp your feet!
Freeze!
a duck, a hairbrush, shampoo, soap, a toothbrush,
a towel
Can you (see me)? Yes, I can. No, I can’t.
I wash my face. I brush my hair.
It’s cold/warm/hot.
a bird, a cat, a dog, a mouse, a snake, a tiger
There’s a (dog) in the house.
Do you like (dogs, cats)? Yes, I do. /No, I don’t.

2. ÉVFOLYAM
Egy-egy vers, mondóka, ének elsajátítása.
Szavak felismerése képek alapján.
A tanév során megismert témakörök szóanyaga: Happy House (New Edition) Class Book 2.
Témakör
•

Playroom safari

•

School time

•

I’m hungry!

•

Culture
Happy faces

Nyelvi anyag
I can/I can’t see…
Can you see (a monkey)? Yes/No.
This is my/your friend.
A (blue) book.
It’s a (red) clock.
Do you like cheese? Yes/No.
I like lemonade.
I don’t like coffee.
My school
I’ve got (big) ears.
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•

My house

•

Summertime

•

Playtime

I’ve got (brown) hair.
Is it a (television)?
I don’t know.
Where is my sock?
Is it in the hall?
It’s on/in…
I am wearing a (T-shirt).
What are you wearing?
Take off your hat.
I’m swimming.

3. ÉVFOLYAM
A tankönyvben megismert új angol szavak, kifejezések, versek, mondókák megértése, megfelelő
használata szóban és írásban.
A tanév során megismert témakörök: New Chatterbox 1.
Témakör
•
•
•

Nyelvi anyag

•
•
•
•

Üdvözlés és bemutatkozás – az angol abc
Tárgyak a tanteremben
Számok 0-12-ig, telefonszám, alapvető
élelmiszerek
Kulturális összehasonlítás
Játékok, mindennapi tárgyak
Személyleírás
Információkérés

•
•

Testrészek
További melléknevek

•
•
•
•
•
•
•

Állatkert, állatok
Családtagok
Ruhadarabok, színek
Háziállatok
Helyek a városban
Hány óra van?
Négyzet, kör, háromszög

Név megkérdezése, mások bemutatása
Utasítások, tárgyak azonosítása
Számolás célnyelven, számsorok megértése
Ismerkedés más kultúrával
Színt jelölő melléknevek és tárgyak azonosítása
Beszélgetés tulajdonról
Bizonyos tárgy meghatározása (szín és méret
alapján)
Személyleírás, személyek azonosítása
Információkérés, kérdés-válasz tulajdonnal
kapcsolatban
Tulajdon kifejezése, képesség kifejezése
Ismerkedés más kultúrával
Tárgyak azonosítása színek alapján
Ismerkedés más kultúrával
Helyszínek leírása
Időmegjelölés
Formák

4. ÉVFOLYAM
A tankönyvben megismert új angol szavak, kifejezések, versek, mondókák megértése, megfelelő
használata szóban és írásban.
Egyszerű mondatok alkotása önállóan, rövid párbeszédek megértése és alkalmazása kommunikáció során.
A tanév során megismert témakörök: New Chatterbox 2.
Témakör
Nyelvi anyag
•
•
•

Állatnevek, tárgyak a tanteremben
Számnevek, tárgyak a tanteremben
Élelmiszerek, vásárlás

•
•

Szabadidős tevékenységek
Tengerparti strand, mozgást jelentő igék

•
•
•

Országnevek, nyaralás
Sport és szabadidős tevékenységek,
időjárás, évszakok
Vadon élő állatok, kedvenc háziállatok

•
•

Szobák és bútordarabok, égtájak
Személyes névmás tárgyi alakja

Helymeghatározás, utasítások, tiltás
Számolás, cím megadása
Kérés (Can I have; Have you got?) kedvenc étel
leírása
Folyamatban lévő cselekvés kifejezése
Kérdésfeltevés folyamatban lévő cselekvésre,
irány és mozgás
Időjárás meghatározása, levelezőlap írása
kedvelt és nem kedvelt dolgok kifejezése
Állatok leírása, kedvelt és nem kedvelt dolgok
kifejezése
Lakcím megkérdezése és megadása
lexikai ismétlés
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•
•
•
•
•

Naponta szokásos cselekvések
A hét napjai, tantárgyak, ételek az angol
gyorséttermekben
Hónapok, Sorszámnevek, újévi ünneplés
különböző országokban
Tárgyak a tanteremben, birtoklás,
ismétlés, helyet jelölő elöljárószók
Parti, buli, számítógép, a munkafüzetben
lévő képtörténet áttekintése

egyszerű jelen, időmeghatározás
Beszélgetés iskolai órarendről, hetente szokásos
tevékenységekről
Dátum kérdezése és megadása, beszélgetés
emlékezetes napokról
A múlt idő kifejezése, tárgyak múltbeli és
jelenlegi helyének meghatározása
Történet felidézése, szókincs tematikai
meghatározása

A továbbhaladás feltételei a 4. évfolyam végén:

KER szintben nem megadható.

A tanuló aktívan vegyen részt a nyelvi tevékenységekben, kövesse a nyelvi óravezetést, az egyszerű tanári
utasításokat, értse meg az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszoljon ezekre, szűrje ki egyszerű, rövid
szövegek lényegét.
Mondjon néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű
párbeszédet folytasson társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket olvasson el és értse meg jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat másoljon le, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkosson.

2.2.4. INFORMATIKA
1-4. ÉVFOLYAM
Médiumok azonosítása, igény kialakítása a tudatosabb választásra.
A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.
A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.
Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése.
Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása. A
hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása,
alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése.

1. ÉVFOLYAM
Ismerje fel a számítógép főbb részeit.
Egér biztos, és helyes használata.
Program megnyitásának, bezárásának egy módszerének ismerete.
Tudjon egyszerű alakzatot rajzolni.

2. ÉVFOLYAM
Helyes számítógép kezelés (kikapcsolás, bekapcsolás, egér, és billentyűzet használat).
Főbb billentyűk ismerete (enter, shift, space, backespace).
Rajzos alkotás készítése.
Egyszerű algoritmus készítése logoban.

3. ÉVFOLYAM
Operációsrendszerek felsorolása, alapfogalmak ismerete (tálca, asztal, ikon).
Alap műveletek az ablakkal (bezárás, méretezés).
Windows kellékek felsorolása (jegyzettömb, számológép, játékok).
Állomány mentése, megnyitása.
Komplett színes alkotás készítése Paint-ben.
Algoritmus készítése logóban.
Könyvtár felépítésének ismerete, használata.
Honlap megnyitása.

4. ÉVFOLYAM
Perifériák ismerete.
Absztrakt ábrázolás Paint-ben.
Karakter formázása, bekezdés fogalmának ismerete Word-ben.
Adott ábra elkészítése Logo-ban.
Internet felhő ismerete.

Kimeneti követelmények a 4. évfolyam végén
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
- ismerje a számítógép működését;
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- ismerje a számítógép használatára vonatkozó szabályokat;
- tudja használni az alapvető informatikai eszközöket;
- legyen képes interaktív kapcsolatot tartani a számítógép segítségével;
- tudjon készségfejlesztő számítógépes szoftvereket használni.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
- tudjon készíteni egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumokat;
- legyen képes a rajzeszközök megfelelő használatára;
- tudjon rövid dokumentumokat készíteni tanári segítséggel;
- legyen képes animációk megtekintésére;
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
- legyen képes információt kifejezni beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel;
- ismerje az algoritmus hétköznapi fogalmát;
- legyen képes problémák megoldására tanári segítséggel;
- tudjon teknőcgrafikával ábrákat készíteni.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
- legyen képes egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazására;
- legyen képes irányított módon információt keresni;
- ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeit és kockázatait.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
- legyen képes eligazodni az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében;
- ismerje a könyvtárak alapszolgáltatásait;
- ismerje az elterjedt dokumentumtípusokat;
- legyen képes a források azonosító adatainak megállapítására.

2.2.5. KÖRNYEZETISMERET
1. ÉVFOLYAM
A tanuló:
– tájékozódjon jól saját testén;
– tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban;
– ismerje iskolája nevét és pontos címét, helyiségeit, rendeltetésszerű használatát;
– tudja elmondani saját lakcímét;
– ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok és az évszakok elnevezéseit és egymást követő
sorrendjét;
– tudjon beszámolni a napi időjárásról, a tanult időjáráselemek használatával szóban, és rajzban;
– konkrét estekben tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni;
– tudja megnevezni az emberi test főbb részeit;
– ismerje fel a megfigyelt lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit.

2. ÉVFOLYAM
A tanuló:
– ismerje fel a környezete tárgyainak és élőlényeinek néhány érzékelhető tulajdonságait;
– tudjon önállóan tájékozódni az otthona és az iskola környékén;
– ismerje fel közvetlen környezete jellemző természeti formáit;
– ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit, ismertessen egyet a település hagyományai közül;
– ismerje a leggyakoribb közlekedési veszélyforrásokat, valamint azok elkerülésének módját;
– tudjon megfigyeléseiről, tapasztalatairól beszámolni szóban kérdések segítségével;
– a megismert növényeket tudják leírni szóban;
– nevezzék meg a tanult állatok néhány jellemző tulajdonságát;
– tudja, hogy az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, szaporodnak, növekednek, fejlődnek, elpusztulnak;
– tudja az emberi test főbb részeit megnevezni.

3. ÉVFOLYAM
A tanuló:
– legyen képes a zöldterületeken élő leggyakoribb élőlények felismerésére, jellemzésére, megnevezésére;
– vegye észre a növények és az állatok sokrétű kapcsolatát, tudjon rá példát mondani;
– ismerje a növényi szervek feladatát, vegye észre a növényi élet ciklusát;
– tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő hőmérsékletre,
fényre van szükség;

44

Házirend

2015.
– ismerje a növények és az állatok legfontosabb hasonlóságait, lássa a táplálékuk megszerzése közötti
különbséget;
– tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot;
– ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek;
– tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját;
– ismerje meg lakóhelyét;
– tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost, legyen képes felfedezni a fővárosi és vidéki élet közötti
különbségeket, ismerjen fel néhányat képről Budapest nevezetességei, hídjai közül;
– vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét;
– tudjon tanári segítséggel kísérleteket, méréseket végezni, tapasztalatait elmondani és írásban, rajzban
rögzíteni.

4. ÉVFOLYAM
A tanuló:
– tudjon tanári segítséggel méréseket, egyszerű kísérleteket végezni, tapasztalatait rögzíteni;
– ismerje fel, nevezze meg és jellemezze a tanult életközösségek legjellemzőbb élőlényeit;
– értse az élőlények élőhelye, életmódja és testfelépítése közötti egyszerű összefüggéseket;
– tudja az élőlényeket a megfelelő csoportba besorolni (emlős, madár, rovar), ismerje ezeknek a
csoportoknak a jellemző tulajdonságait;
– legyen képes a megismert élőlényekből egyszerű táplálékláncot összeállítani;
– lássa az emberi tevékenység és a természet veszélyeztetettsége közötti összefüggést, érezze át a
természet védelmének fontosságát, cselekedjen a természet megóvása érdekében, ismerje lakóhelye
védett természeti értékeit;
– ismerje az életünkhöz szükséges környezeti feltételeket;
– legyen képes elemi szinten tájékozódni Magyarország domborzati térképén, tudjon irányokat
meghatározni a fővilágtájak segítségével, találja meg lakóhelyét és nagytájainkat a domborzati térképen;
– tudjon bemutatni egy kirándulóhelyet lakóhelye közeléből;
– ismerje fel a Földön kívüli térségek létét.

Kimeneti követelmények a 4. évfolyam végén
– Ismerje a saját testhez viszonyított irányokat. Tudjon tájékozódni otthon, az iskolában, az iskola
környékén, a lakóhelyén.
– Ismerje a felszíni formák jelölését. Tájékozódjon elemi szinten Magyarország domborzati térképén.
Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit.
– Legyen képes útbaigazítást adni saját lakóhelyén. Ismerje lakóhelyének védett értékeit.
– Tudjon méréseket végezni, a mérési eredményeket helyesen lejegyezni. Használja helyesen a
mértékegységeket.
– Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel megfelelő sorrendben a hét napjait, a hónapokat és az
évszakokat. Ismerje ezek időtartamát.
– Tudja jellemezni az időjárást (aktuális, évszakoknak megfelelő) az időjárási elemek segítségével.
– Tudjon különbséget tenni az anyagok neve, tulajdonságai és változásai között.
– Ismerje az anyag halmazállapotait és azok néhány jellemzőjét.
– Vegye észre az élettelen környezetben végbemenő változásokat. Használja helyesen az oldódás, olvadás
szavakat.
– Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze lakóhelyének egy-egy gyakori élőlényét a növények, gombák,
rovarok, madarak, emlősök csoportjából. Tudjon példákat hozni az élőlények közötti kapcsolatokra.
– Nevezze meg az élőlények életműködéseit és életfeltételeit.
– Bizonyítsa példákkal az élőlények alkalmazkodását a környezet változásaihoz.
– Tájékozódjon jól saját testén. Nevezze meg és jellemezze a főbb életszakaszokat.
– Ismerje az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudni- és tennivalókat.
– Ismerje néhány fontosabb szerv nevét és működését.
– Tudja, hogy a környezet változása hogyan hat az életünkre.
– Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.
– Tudja a tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit írásban rögzíteni.

2.2.6. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1. ÉVFOLYAM
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Első évfolyam végén a tanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, az első és
második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.
A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza
őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen
válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a felnőttek
és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő
mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról.
Szöveghűen mondja el a memoritereket.
Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója
segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.
Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Írása legyen rendezett, pontos.
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat (betű- hang, mondat, hosszú-rövid hang, egykét-három jegyű betű), szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt
szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot a begyakorolt szavakban. Helyesen válassza el az
egyszerű szavakat.

2. ÉVFOLYAM
Szóbeli és írásbeli közlések, utasítások megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszadás. A mindennapi
kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás,
kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés a felnőttekkel és a társakkal való kapcsolatokban.
Feldolgozott szövegek megértésének igazolása: válaszadás kérdésekre, tartalom elmondása tanítói
segítséggel.
Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos felolvasása. A vers és a próza megkülönböztetése.
A magyar ábécé ismerete, szavak, nevek betűrendnek megfelelő sorba rendezése. A magánhangzók és a
mássalhangzók megkülönböztetése; az időtartam helyes jelölése szóban és írásban. Szavak,
szószerkezetek, két-három kijelentő és kérdő mondat helyes leírása másolással, tollbamondás után.
A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása. A begyakorolt szavakban a j/ly helyes
jelölése.
Szavak szótagolása, elválasztása. Szöveg tagolása mondatokra.
A kijelentő és a kérdő mondat felismerése, megnevezése, helyesírása.
A szótő és a toldalék felismerése, jelölése szavakban.

3. ÉVFOLYAM
Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. Az udvarias beszédfordulatok használata a
mindennapi beszédhelyzetekben. A mondanivaló értelmes, lényegre törő megfogalmazása szóban.
Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal.
A feldolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása. Ismert feladattípusok
szóbeli és írásbeli utasításainak megértése.
Fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek felolvasása felkészülés
után.
Öt-hat mondatból álló elbeszélő fogalmazás írása felkészülés után, ismert témákban. A fogalmazások
tagolása.
Egyéni tempójú, rendezett, tiszta íráskép. Az írásbeli munkák javítása tanítói segítséggel.
Az igék, a főnevek és a melléknevek felismerése, megnevezése. A személynevek, állatnevek, a lakóhely
nevének helyes leírása.
A begyakorolt szavak helyesírása a kiejtés szerint, a szóelemzés alapján. Egyszerű és összetett szavak
elválasztása önállóan.
A begyakorolt szavakban a j/ly helyes jelölése.

4. ÉVFOLYAM
Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. Az udvarias beszédfordulatok használata a
mindennapi beszédhelyzetekben. A mondanivaló értelmes, lényegre törő megfogalmazása szóban.
Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal.
Előzetes felkészülés után ismert tartalmú szöveg pontos, folyamatos, értelmező felolvasása, a
szövegfonetikai eszközök használata. 15-20 soros szöveg önálló olvasása, a szövegértés igazolása
feladatok önálló megoldásával: válaszadás, lényegkiemelés, jegyzet készítése.
Esztétikus, rendezett egyéni írás. Mondatok helyes leírása.
A mondatfajták felismerése, megnevezése, helyes leírása.
A szavak szófajának megnevezése a tanult szófajok esetében (ige, főnév, melléknév, számnév, névelő).
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Az egyalakú szótövek, a tanult toldalékok felismerése, a szavak toldalékos alakjának helyesírása. Az
igealakok felismerése, az igekötős igék helyesírása ismert szavak esetében. A tulajdonnevek fajtáinak
helyesírása, a földrajzi név, intézménynév, címek nevének esetében a begyakorolt szavak helyesírása. A
főnevek tárgyragjának, a többes szám jelének felismerése. A melléknév, a számnév helyes írásmódja.
A hibák javítása tanítói segítséggel, önellenőrzéssel.
Adott témáknak megfelelő könyvek megkeresése, használata a könyvtárban.

2.2.7. MATEMATIKA
1. ÉVFOLYAM
Gondolkodási módszerek alapozása
A tanuló:
– tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott
tulajdonság alapján;
– legyen képes a halmazok számosságának megállapítására;
– használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket;
– tudjon igaz-hamis állításokat alkotni; állítások helyességét eldönteni;
– legyen képes növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni, képezni adott szabály alapján;
– egyszerűbb esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatok szabályát szóban megfogalmazni.
Számtan, algebra
A tanuló:
– tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint;
– biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben;
– használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket;
– képezzen adott szabály alapján növekvő és csökkenő számsorozatokat;
– ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben;
– ismerje fel a páros és páratlan számokat;
– tudja a számok szomszédait;
– tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni;
– legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában;
– tudjon egyszerű szövegösszefüggést lejegyezni rajzzal, számokkal, művelettel.
Geometria, mérés
A tanuló:
– legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával;
– ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört;
– tudjon hosszúságot, űrtartalmat, tömeget mérni választott és szabvány egységekkel;
– használja egyszerű szám és szöveges feladatokban a m, kg, l egységeket;
– tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot.

2. ÉVFOLYAM
Gondolkodási módszerek alapozása
A tanuló:
– tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani;
– tudjon halmazokat képezni adott tulajdonság alapján;
– nevezze meg kiválogatott elemek közös tulajdonságát;
– legyen képes összefüggések megfigyelésére, leolvasására, megfogalmazására;
– tudja állítások igazságát eldönteni, igaz állításokat fogalmazni;
– legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint;
– készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről, tegye igazzá behelyettesítéssel, próbálgatással;
– ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét;
– ismerjen fel és képezzen számsorozatokat adott szabály alapján;
– összetartozó elempárok keresése.
Számtan,algebra
A tanuló:
– tudjon tárgyakat meg- és leszámolni egyesével, kettesével, ötösével, tízesével;
– ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben;
– tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba rendezni 100-as számkörben;
– találja meg a számok helyét a számegyenesen;
– ismerje fel a számok összegalakját, különbségalakját, kéttényezős szorzatalakját, és hányados-alakját;
– tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben;
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– végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználat nélkül 100-as számkörben;
– ismerje biztonságosan a kisegyszeregyet;
– ismerje a maradékos osztást;
– ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat;
– tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat.
Geometria, mérés
A tanuló:
– ismerje fel a téglalapot, négyzetet;
– tudjon létrehozni testeket, síkidomokat másolással;
– ismerje fel a testek tulajdonságait (élek, lapok, csúcsok);
– tudjon alakzatokat csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint;
– ismerje, használja a tanult szabványegységeket;
– végezzen gyakorlati méréseket a tanult szabvány mértékegységekkel;
– ismerje, használja helyesen a mérőeszközöket

3. ÉVFOLYAM
Gondolkodási módszerek alapozása
A tanuló:
– tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba;
– ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;
– állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot,
– tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni;
– tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok igazsághalmazát
megkeresni kis véges alaphalmazon;
– értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet készíteni.
Számtan, algebra
A tanuló:
– tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül;
– helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint;
– tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni;
– ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét;
– tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást;
– tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal;
– legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás
egyjegyű szorzóval);
– becslést, ellenőrzést eszközként használja;
– ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén;
– tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.
Geometria, mérés
A tanuló:
– ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat;
– tudjon előállítani síkidomokat, testeket tevékenységgel;
– ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során;
– tudjon megoldani szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, dkg,
g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc).

4. ÉVFOLYAM
Gondolkodási módszerek alapozása
A tanuló:
– tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani;
– tudjon halmazokat képezni, kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni;
– legyen képes összefüggések felismerésére, megfogalmazására;
– tudja eldönteni állítások igazságtartamát, igaz, hamis állításokat fogalmazni;
– tudja megkeresni nyitott mondatok igazsághalmazát;
– ismerje és alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát;
– tudjon folytatni számsorozatokat a felismert szabály alapján;
– tudja megkeresni az összes lehetőséget egyszerű kombinatorikus feladatokban.
Számtan, algebra
A tanuló:
– tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;
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– helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint;
– tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni;
– ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédait, tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített
értékét;
– tudja értelmezni, megoldani a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást;
– tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel;
– ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén;
– legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás
kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);
– becslést, ellenőrzést eszközként használja;
– tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.
Geometria, mérés
A tanuló:
– ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat;
– ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú alakzatokat;
– tudjon síkidomokat, testeket létrehozni adott feltételekkel;
– ismerje a kocka és a téglatest tulajdonságait (lapok, csúcsok, élek száma);
– ismerje és önállóan használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során;
– tudjon megoldani a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év,
hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc) szám és szöveges feladatokat;
– tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét.
Valószínűségi játékok, statisztika
A tanuló:
– tudja használni a biztos, lehetséges és lehetetlen fogalmakat;
– tudja egyszerű valószínűségi kísérletek lehetséges eseteit megkeresni;
– tudjon grafikonról, táblázatból néhány adatot leolvasni, táblázatot, egyszerű grafikont készíteni.

Kimeneti követelmények a 4.évfolyam végén
A tanuló:
– legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, összehasonlítására;
– tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott
tulajdonság alapján;
– használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >, =);
– legyen biztos számfogalma a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül;
– helyesen írja, olvassa a számokat készségszinten;
– tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást a 10 000-es számkörben.
– tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal szóban;
– legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás
egyjegyű és kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);
– tudja ellenőrizni a számítások helyességét;
– tudjon megoldani egyszerű, legfeljebb két művelettel leírható szöveges feladatot a megoldási algoritmus
alkalmazásával;
– ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négyszöget, háromszöget, négyzetet,
téglalapot és a kört;
– ismerje és használja a szabvány mértékegységeket gyakorlati mérések során, tudja elvégezni az
egyszerű átváltásokat (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hó-nap, hét, nap, óra, perc,
másodperc);
– tudja megmérni, kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét konkrét esetekben.

2.2.8. VIZUÁLIS KULTÚRA
1-2. ÉVFOLYAM
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. A képalkotó tevékenységek közül személyes
kifejező alkotások létrehozása.
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a
környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
A felszerelés önálló rendben tartása.
A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
Hagyományos kézműves technikával készült tárgyak megkülönböztetése.
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Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.

3-4. ÉVFOLYAM
Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése.
Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű
tárgyak alkotása.
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő,
rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata.
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondása az életkornak
megfelelően.

2.2.9. TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT
1-2. ÉVFOLYAM
A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok megfogalmazása az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet kialakulása.
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi
megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, textilek magabiztos alakítása. Egyszerű tárgyak elkészítése
mintakövetéssel.
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 részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. A
kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő
utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.

3-4. ÉVFOLYAM
Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása és
begyakorlása.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
Sikerélmények (a felfedezés és önálló 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 mintakövetéssel. Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a
tevékenységek során.
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. Elemi higiéniai és
munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.

2.2.10. TESTNEVELÉS
Az alsó tagozatos testnevelés célja: (1- 4. évfolyam)
Olyan testi műveltség (ismeretek, jártasságok, készségek, képességek) kialakítása a kisiskolásokban,
amely a későbbi cselekvésbiztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. A testnevelés
sajátos módszereivel (a mozgásos játékokkal, versengésekkel) nyújtson a tanulóknak kötődést jelentő
élményt, a mozgásvágy kielégítéséhez és fenntartásához.
A testnevelés és sport feladata:
 a testi fejlődés –érés támogatása (életkori sajátosságok figyelembe vétele);
 a higiéniai szokások kialakítása-erősítése;
 az ellenálló-képesség, edzettség fejlesztése, időjáráshoz való alkalmazkodása;
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az ortopédiai elváltozások megelőzése (szabadon végzett mozgások jelentősége);
az ortopédiai elváltozások ellensúlyozása (alsó tagozatban hátizom erősítése, lúdtalptorna);
felkészítés a keringési és légzőszervi megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére;
az aerob állóképesség fejlesztése,
szabadon végzett mozgások;
értsék és ismerjék a prevenció (megelőzés) alkalmazkodás lényegét, ismerjenek relaxációs
eljárásokat;
félelem, nehézségek kezelése, leküzdése;
szabályok betartása;
empátia fejlesztése;
természet szeretete, környezetkímélő magatartás.

A továbbhaladás feltételei
Minden tanulót a saját teljesítményéhez, önmagához viszonyított egyéni fejlődésének megfelelően kell
értékelnünk.
 A rendgyakorlatok, utasítások megfelelő fegyelmezett végrehajtása.
 Szaknyelv alapfokú ismerete.
 Részvétel a közös gimnasztikában.
 Ugrás, futás, dobásfeladatok elfogadható végrehatása.
 A támasz, függő és egyensúly gyakorlatok teljesítése.
 Aktív részvétel a testnevelési és sportjátékokban.
 Ismerje az emberi test részeit, tudjon térben tájékozódni, irányokat használni.
 Tartsa be az iskola higiéniás és tornafelszerelés használatának szabályait.
 Az eszközök rendeltetésszerű használata.

2.2. TANTÁRGYI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A FELSŐ
TAGOZATON
2.2.1. BIOLÓGIA
7. ÉVFOLYAM

 Ismerje fel a tanuló a tanult élőlényeket kép, vagy rajz alapján és tudja legjellemzőbb
tulajdonságaikat.
 Tudja a tanult élőlényeket az élőhelyüknek megfelelő kontinensen elhelyezni.
 Tudjon minden tanult életközösségben legalább egy táplálékláncot készíteni.
 Ismerje a nevezetes szélességi köröket és az általuk határolt éghajlati öveket.
 Tudjon különbséget tenni az éghajlati övek és éghajlati területek között, és jellemezni azokat.
 Legyen tisztában az alapvető környezetvédelmi fogalmakkal és a környezetszennyezés
megelőzésének módjaival.

8. ÉVFOLYAM
A tanuló:














ismerje az emberi test szerveződését, szervrendszereinek felépítését és működését;
tudja használni a megismerési algoritmusokat a szervek jellemzésénél;
ismerje és gyakorolja a mindennapokban a bőrápolás tudni és tennivalóit;
lássa az aktív mozgás egészség meghatározó szerepét;
ismerje az élelmiszerek, ételek táplálkozásbiológiai értékét;
gyakorolja a mindennapi életben az egészséges táplálkozás és légzés szokásrendszerét;
értse az érzékszervek működését, sajátítsa el védelmük tudni és tennivalóit;
tudják felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő részeit és ismerjék ezek
működésének lényegét;
tudják az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit felsorolni;
ismerje a nemi szervek kamaszkori változásait és a korán kezdett nemi élet veszélyeit;
lássa a nemi betegségek, az AIDS terjedésének veszélyét és következményeit;
ismerje a fogamzásgátlás formáit, az abortusz egészségi veszélyeit;
legyen képes az élvezeti szerek és a drogok kipróbálásának és használatának elutasítására;
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ismerje fel a szervezetében bekövetkező elváltozásokat, az orvoshoz fordulás szükségességét és
az orvosi utasítások betartásának fontosságát;
legyenek toleránsak a más ütemben fejlődő és fogyatékos emberekkel;
sajátítsa el a betegápolás és elsősegélynyújtás elemi ismereteit;
legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra.

2.2.2. ÉNEK-ZENE
5. ÉVFOLYAM
- 5-6 népdal emlékezetből való éneklése, a dalokhoz kapcsolódó zenei ismeretek reprodukálása.
- A megismert népzenei hangszerek felismerése, rövid bemutatása.
- A többször meghallgatott zeneművek felismerése.
- 5-10 dal egységes, tiszta éneklése, helyes artikulációval, a dallam és a szöveg kapcsolatára épülő
előadásmóddal.
- A felső ré és felső mi hangok, az ötfokúság és a hétfokúság, valamint a tanult hangközök felismerése a
tanult dallamokban.
- A violinkulcs, a tanult ritmusok, ütemvonalak felismerése, olvasása, lejegyzése.
- Öt- és hétfokú dallamok éneklése betűkottáról.
- Részvétel a zenei tevékenységekben.
- Zenetörténeti ismeretek elsajátítása.
- Az értékelés legfőbb szempontja az éneklésben való aktív részvétel, szóbeli és írásbeli teljesítmény.

6. ÉVFOLYAM
- Az ismételt dalokat is beleszámítva 10-15 dal pontos, stílusos éneklése emlékezetből.
- Zenei szemelvények, idézetek éneklése pontos ritmussal, helyes tempóban és dinamikával.
- A tanult ritmuselemek felismerése, megszólaltatása, lejegyzése.
- A tanult kottázási alapismeretek alkalmazása.
- A tanult hangközök, a zenei ABC, a módosítójelek, hangsorok, hangnemek ismerete.
- A többször meghallgatott zeneművek felismerése, témáinak éneklése.
- A tanult zenetörténet ismeretek, zeneművek felismerése.
- Folyamatosan értékeljük a közös zenei tevékenységet, az aktív éneklést.

7. ÉVFOLYAM
- Az ismételt dalokat is beleszámítva 15-20 dal pontos, stílusos megszólaltatása emlékezetből.
- A tanult népdallamok szerkezeti, zenei elemzése megadott szempontok alapján.
- A zenei írás-olvasási készség önálló alkalmazása.
- A tanult ritmusok, tempójelzések, dinamikai jelek megnevezése.
- A tanult hangszerek csoportosítása.
- A barokk, a klasszicizmus és a romantikus zene legjelentősebb (3-5) zeneszerzőinek, formai és stílussajátosságainak ismerete, a tanult konkrét zeneművek megnevezése és bemutatása (keletkezésének
körülményei, előadói apparátusa, felépítése, szerkezete).
- Az éneklés értékelésében figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait (mutálás),
az értékelésben a zenei tevékenységekben való aktív részvétel kap hangsúlyt.

8. ÉVFOLYAM
- 15-20 népdal/műdal kifejező éneklése emlékezetből.
- Egyszerű kétszólamú művek csoportos éneklése.
- A tanult ritmuselemek felismerése és megszólaltatása az ismert dallamokban.
- Az ismert dalok szolmizációs éneklése.
- A tanult, hangközök, hangsorok felismerése és megnevezése.
- Barokk, klasszicizmus, romantika és XX. századi zene legfőbb stílusjegyeinek felismerése és
megnevezése.
- Műfajok és szerkezeti jellemzők bemutatása.
- Mindegyik korszakból 2-3 zeneszerző megnevezése, bemutatása, konkrét művek felsorolása,
ismertetése.
- A szóbeli értékelés nagyobb hangsúlyt kap, az ismeretanyagon felül saját, egyéni gondolatok
megnyilvánulása, összefüggő felelet formájában- csoportos és egyéni éneklés értékelése.
- Zenei ismeretek, zenehallgatás, zeneirodalom témaköreiben elért jártassági szint.
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2.2.3. ERKÖLCSTAN
5. ÉVFOLYAM
1. Test és lélek
Kulcsfogalmak/ fogalmak
testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szükséglet, egészség, betegség, fogyatékosság, lelkiismeret
2. Kapcsolat, barátság, szeretet
Kulcsfogalmak/ fogalmak
barát, ismerős, őszinteség, hazugság, szeretet, tisztelet, megértés, megbocsátás, konfliktus
3. Kortársi csoportok
Kulcsfogalmak/ fogalmak
csoport, beilleszkedés, kirekesztés, hiba, bűn, felelősség

6. ÉVFOLYAM
1. Társadalmi együttélés
Kulcsfogalmak/ fogalmak
többség, kisebbség, szokás, hagyomány, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, igazságtalanság,
szolidaritás, virtuális közösség
2. A technikai fejlődés hatásai
Kulcsfogalmak/ fogalmak
fogyasztás, függőség, magántulajdon, köztulajdon, média
3. A mindenséget kutató ember
Kulcsfogalmak/ fogalmak
vallás, egyház, tudományos megismerés, művészet, világkép, világnézet

7. ÉVFOLYAM
1. Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?
Kulcsfogalmak/ fogalmak
gondolkodás, tett, tudás, siker, kudarc, felelősség, érzelem, cél, döntés, akarat, érték
2. Párkapcsolat és szerelem
Kulcsfogalmak/ fogalmak
nemi érés, szerelem, házasság, család, gyerekvállalás, áldozat, családon belüli erőszak
3. Egyén és közösség
Kulcsfogalmak/ fogalmak
csoport, önállóság, alkalmazkodás, szabály, lelkiismeret, bűn

8. ÉVFOLYAM
1. Helyem a világban
Kulcsfogalmak/ fogalmak
menekült, befogadó ország, etnikai konfliktus, társadalmi norma, korrupció, büntetés, szerzői jog
2. Mi dolgunk a világban?
Kulcsfogalmak/ fogalmak
Jólét, boldogság, boldogulás, stressz, drog, alkohol, függőség, média, befolyásolás, hitelesség
3. Hit, világkép, világnézet
Kulcsfogalmak/ fogalmak
Tény, vélemény, értékelés, sztereotípia, előítélet, meggyőződés, hit, erkölcsi tanítás

2.2.4. FIZIKA
7. ÉVFOLYAM
A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, hőmérséklet, idő,
nyomás, légnyomás, erő, súly) fizikai jelét, mértékegységét, tudja használni a mérésükre alkalmazható
mérőeszközöket, legyen képes a közismert mértékegységek közötti átváltásra.
Ismerje a víz, különböző halmazállapotait, a halmazállapot változásokhoz tartozó jelenségek szerepét a
gyakorlati életben, időjárásban. Ismerje a hang és a fény jellemzőit, a hallás és látás fizikai hátterét.
Ismerje fel a gyakorlati életben tapasztalható fény- és zajszennyezést. Ismerje az ultrahang gyakorlati
jelentőségét. Legyenek ismeretei a fényképezőgép és a távcsövek működéséről, az űrkutatás eszközeiről.
Ismerje a háztartásokban, a közlekedésben alkalmazott energiahordozókat, értse az energiatakarékosság
szükségességét, a fenntartható fejlődés fogalmát.
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Legyen képes a közlekedésben, a hétköznapi életben előforduló egyszerű mozgások jellemzésére. Ismerje
a sebességváltozás és az erő kapcsolatát, tudja fizikai ismereteit felhasználni a járművek
sebességváltozásakor fellépő jelenségek magyarázatára.

8. ÉVFOLYAM (2016/17. tanévre)
A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli életben
egyaránt.
Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.
Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen képes tanári irányítással
egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- és árammérésre. Tudja értelmezni az
elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.
Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának lehetőségeit.
Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint
Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje a szemüveg
szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.
Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei, természettudományos
ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között.

8. ÉVFOLYAM (2015/16. tanévre)
I. ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK; AZ EGYENÁRAM
Elektromos vonzás, taszítás; az elektromos töltés.
Az elektromos áram; vezetők, szigetelők.
Áramkörök összeállítása, elemzése; áramköri jelek, kapcsolási rajz, táblázat.
Az áramerősség és mérése. A feszültség és mérése.
Ohm törvénye; az ellenállás, kiszámítása. A feszültség és az ellenállás kiszámítása.
A vezeték elektromos ellenállása.
Sorosan kapcsolt fogyasztók: áramerősség, feszültség, ellenállás.
Párhuzamosan kapcsolt fogyasztók: áramerősség, feszültség, ellenállás.
II. AZ ELEKTROMOS ÁRAM HATÁSAI; AZ ELEKTROMOS MUNKA ÉS TELJESÍTMÉNY
Az elektromos áram hőhatása, vegyi hatása, élettani hatása.
A mágneses kölcsönhatás.
Az elektromos áram mágneses hatása. Az elektromágnes gyakorlati alkalmazásai.
Az elektromos motor.
Az elektromos munka és teljesítmény.
Az elektromos fogyasztás.
III. AZ ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ; A VÁLTAKOZÓ ÁRAM
Indukciós alapjelenségek. Az indukált feszültség és áram.
A váltakozó áramú generátor.
A váltakozó áram hatásai.
A transzformátor. A transzformátor gyakorlati alkalmazásai.
Az elektromos hálózat; az energiatakarékosság.
IV. FÉNYTAN
Fényforrások; a fény egyenes vonalú terjedése.
A fény visszaverődése a sík- és gömbtükrökről. A sík- és gömbtükrök képalkotásai.
A fénytörés. Fénytörés a domború és a homorú lencsén. A domború és a homorú lencse képalkotásai.
A mikroszkóp és a távcső.
Az emberi szem és a látás.
A testek színe.
A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli életben
egyaránt.
Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.
Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen képes tanári
irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- és árammérésre. Tudja
értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.
Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának lehetőségeit.
Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint.
Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje a szemüveg
szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.
Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei,
természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között.
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2.2.5. FÖLDRAJZ
7. ÉVFOLYAM
A tanulók:
 legyenek képesek az egyes kontinensek, tájak, országok jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatok
elemzésére;
 tudják bemutatni az egyes kontinenseket, tájakat, országokat;
 ismerjék fel az alapvető összefüggéseket;
 tudják megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat.
Fogalmak:
1.) tagolatlan partvonal
9.) turzás
2.) tagolt partvonal
10.) pusztuló magaspart
3.) farm
11.) dűne
4.) Felföld (magasföld)
12.) kontinentális éghajlat (tél, nyár, csapadék
mennyisége, csapadék eloszlása)
5.) tengerszoros
13.) delta torkolat
6.) mélytengeri árok
14.) tölcsér torkolat
7.) teraszos földművelés
15.) karsztosodás
8.) fjord
16.) népsűrűség
Tételek:
1.) Összegezd a földtörténet időbeni eseményeit!
2.) Mutasd be Afrikát az atlaszod segítségével! (határai, partvonala, gyűrthegysége, sivatagja stb.)
3.) Mutasd be Amerikát az atlaszod segítségével! (határai, partvonala, gyűrthegysége, sivatagja stb.)
4.) Mi határozza meg Amerika éghajlatát, milyen tényezők befolyásolják?
5.) Hasonlítsd össze az Amerikai Egyesült Államok északnyugati, nyugati és déli körzeteit!
6.) Jellemezd az Egyesült Államok mezőgazdaságát!
7.) Hasonlítsd össze Mexikót és Brazíliát!
8.) Mutasd be Ázsiát atlaszod segítségével! (határai, szigetei, félszigetei, partvonala, népessége,
ősföldjei, röghegysége, gyűrthegysége, alföldjei, vallása)
9.) Hasonlítsd össze a téli és a nyári monszunt!
10.) Jellemezd Japánt! (felszín, mezőgazdaság, ipar)
11.) Jellemezd Indiát! (felszín, mezőgazdaság, ipar)
12.) Jellemezd Kínát! (felszín, mezőgazdaság, ipar)
13.) Jellemezd Délnyugat-Ázsia olaj birodalmát! (felszín, mezőgazdaság, ipar)
14.) Jellemezd Délkelet-Ázsia ugrásszerűen fejlődő országait! (felszín, mezőgazdaság, ipar)

8. ÉVFOLYAM
A tanulók:
 tudják bemutatni hazánk természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit;
 ismerjék fel a természeti adottságok szerepét az egyes területek gazdasági életében;
 ismerjék hazánk környezeti értékeit.
Fogalmak:
1.) kontinentális éghajlat
10.) foglakozási szerkezet
2.) ciklon
11.) település
3.) anticiklon
12.) népsűrűség
4.) aszály
13.) GDP
5.) állampolgárság
14.) GNP
6.) nemzeti azonosságtudat
15.) import
7.) demográfia
16.) export
8.) természetes szaporulat
17.) talajerózió
9.) természetes fogyás
18.) turizmus
Tételek
1.) Közép-Európa partvonala (pusztuló, épülő partvonal), folyói.
2.) Közép-Európa tájai földtörténeti korok szerin.
3.) Közép-Európa éghajlata.
4.) Közép-Európa országai, fővárosai, azok ipari és mezőgazdasági jellemzőik. (országai:
Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia)
5.) Ismertesd hazánk helyzetét Európában és a Kárpát-medencében.
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6.) Jellemezd hazánk éghajlatát, sorold fel az éghajlati hatásokat, melyek befolyásolják az
éghajlatunkat.
7.) Ismertesd hazánk földtörténetét.
8.) Ismertesd hazánk domborzatának jellemzőit, nagy tájait.
9.) Sorold fel és jellemezd hazánk felszín alatti és felszíni vizeit!
10.) Sorold fel hazánk fogyó és megújuló természeti erőforrásait!
11.) Jellemezd környezetünk állapotát!(talaj, víz, levegő, hulladék) Véleményed szerint hogyan
lehetne védeni környezetünket?
12.) Jellemezd hazánk népesedési folyamatait, a népesség vándorlását!
13.) Sorold fel a települések fejlődésének feltételeit!
14.) Sorold fel a falvak alaprajz és népességszám szerinti felosztását és jellemezd is őket!
16.) Jellemezd az Alföldet! (kedvező és kedvezőtlen éghajlati elemek, termesztett növények,
tenyésztett állatok)
17) Jellemezd a hazai energiagazdaságot!
18.) Sorold fel, hogy milyen átalakulásokon ment keresztül hazánk ipara!
20.) Jellemezd a hazánk mezőgazdaságát, illetve hogy a mezőgazdaság milyen átalakulásokon ment
keresztül!
21.) Jellemezd hazánk vezető gazdasági ágát, a szolgáltatást!

2.2.6. HON- ÉS NÉPISMERET
5. ÉVFOLYAM
Az én világom
A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód
Fogalmak: családfa, rokonsági fok, házassági rokonság (műrokonság),
Helytörténet, természeti környezet, település
Találkozás a múlttal
Fogalmak: munkasarok, szentsarok, munkamegosztás, szántás, vetés, aratás, fonás, szövés, ünnepi
viselet
Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szokásrendje
Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében.
Társas munkák, közösségi alkalmak Magyarország helyzete
Fogalmak: ünnep, jeles nap, karácsonyi ünnepkör, húsvét, pünkösdölés, társasmunka, kaláka, vásár,
pásztorünnep, keresztelő, lakodalom
Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén
Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok hon- és népismereti, néprajzi jellemzői a
Kárpát-medencében és Moldvában
A hazánkban élő nemzetiségek
Fogalmak: etnikai csoport, nemzetiség, határainkon túl élő magyarok, a nemzeti összetartozás napja.

2.2.7. IDEGEN NYELV: ANGOL NYELV
5. ÉVFOLYAM
Témakörök és szókincs
Bemutatkozás
Család és barátok
Az én világom / otthon, iskola, tantárgyak
Idő / napirend, szabadidő
Helyek / város, ház, lakás
Emberek / vásárlás, öltözködés
Nyelvtani ismeretek
a / an használata
There is …/ There are… használata
Többesszám / szabályos, rendhagyó
Felszólítás / utasítás
Létige – jelen idő / állítás, tagadás, kérdés
Betűzés
Birtoklás kifejezése / have got / has got / állítás, tagadás, kérdés
Melléknevek
Idő kifejezése
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Előljárószók

/ idő – in, on, at
/ hely – in, on, under, next to, in front of, between, opposite, behind
Segédigék / can, can’t
Eldöntendő kérdések / Yes, No
Kérdőszavas kérdő mondatok / WhEgyszerű jelen / állítás, tagadás, kérdés
Kommunikációs és civilizációs ismeretek
Üdvözlési formák
Személy, tárgy leírása
Telefonszámok
Idő kifejezése
Napirend
Lakóhely

6. ÉVFOLYAM
Témakörök és szókincs
Iskola / iskolai élet
Napirend
Szabadidős tevékenységek
Állatok / kedvenc állat
Nyaralás / Utazás
Étkezés /Ételek
Szórakozási lehetőségek: televízió, mozi, színház
Nyelvtani ismeretek
Létezés kifejezése: jelen és múlt idejű alakjai / állítás, kérdés, tagadás
Birtoklás kifejezése: have got, has got
Birtoklás kifejezése: állítás, kérdés és tagadás
Birtoklás kifejezése: jelen és múlt idejű alakjai
Cselekvés kifejezése: egyszerű jelen idő: állítás, kérdés, tagadás
Cselekvés kifejezése: egyszerű múlt idő: állítás, kérdés, tagadás
Cselekvés kifejezése: folyamatos jelen idő: állítás, kérdés, tagadás
Személyes, mutató és birtokos névmások
Egyszerű határozószavak
Névelők: határozott, határozatlan
Főnevek egyes és többes száma
Megszámolható, megszámolhatatlan főnevek
Kérdőszavak
Felszólító mód
Egyszerű segédigék: can/can’t, could/couldn’t
Elöljárószavak: at, in, on, under
Kommunikációs és civilizációs ismeretek
Születésnap
Házimunka a családban
Történet elmesélése – egyszerű múlt idő használata
Kedvenc nyári élmény – nyaralás, utazás
Éttermi rendelés
Aktuális időjárás bemutatása
Utasítások

7. ÉVFOLYAM
Témakörök és szókincs
Napirend
Időjárás
Étkezés
Nemzetiség
Országok
Személyes adatok
Számok
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Sorszámok
Idő
Nyelvtani ismeretek
Birtoklás kifejezése: állítás, kérdés és tagadás
Birtoklás kifejezése: jelen és múlt idejű alakjai
Cselekvés kifejezése: folyamatos jelen idő és egyszerű jövő idő: állítás, kérdés, tagadás
Főnevek egyes és többes száma
Megszámolható, megszámolhatatlan főnevek
Kérdőszavak
Felszólító mód
Egyszerű segédigék: can/can’t, could/couldn’t
Kommunikációs és civilizációs ismeretek
Üdvözlési formák
Bemutatkozás, személyes adatok elmondása
Köszönés/elköszönés/búcsúzás
Birtoklás kifejezése
Szokásos napi tevékenység kifejezése
Személyek, tárgyak egyszerű leírása
Tetszés, nem tetszés kifejezése
Idő kifejezése
Számok megértése, használata
Érdeklődés hogylét iránt

8 . ÉVFOLYAM
Témakörök és szókincs
Sport / helyszínek, eszközök
Személyek bemutatása
Figyelmeztető feliratok
Figyelmeztetés / tanácsadás
Foglalkozások
Vásárlás / adás – vétel
Utazás
Tetszés / nem tetszés
Kívánságok / kérések
Udvarias kérések
Nyelvtani ismeretek
Egyszerű jelen idő / állító, tagadó, kérdő
Folyamatos jelen / állító, tagadó, kérdő
Egyszerű múlt idő / állító, tagadó, kérdő
Folyamatos múlt idő / állító, tagadó, kérdő
Befejezett jelen / állító, tagadó, kérdő
Egyszerű jövő idő / will; going to használata
I.feltételes mód
Szenvedő szerkezet / jelen, múlt, jövő idő
Kérdőszavak
Előljárószók / to, at, on , in , from , for , by
Modális igék / can be; must be
Kommunikációs és civilizációs ismeretek
Élet Angliában
Élet Magyarországon
Szabadidő eltöltése
Környezeti katasztrófák

2.2.8. INFORMATIKA
5. ÉVFOLYAM
Előadás tervezése.
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Kép szerkesztése Paint-ben.
Szöveg helyes gépelése, (testtartás, két kéz) gépelési szabályok ismerete.
WordArt kezelése.
Információ átadási módszerek ismerete.
Mappaszerkezet ismerete.
Online könyvtárak kezelése.
Egyszerű program készítése Logo-ban.

6. ÉVFOLYAM
Animált előadás tervezése.
Hálózati fajták ismerete.
E-mail szolgáltatók ismerete.
Egyszerű e-mail küldése.
Bekezdés formázása, egyszerű táblázat létrehozása Word-ben.

7. ÉVFOLYAM
Komplett előadás tervezése PPT-ben.
Informatikai alapfogalmak ismerete (periféria, háttértár, alaplap).
Számítógép történelmi fejlődésének ismerete.
Mappa kezelés (tömörítés, állomány név).
Vírusok fajtáinak felsorolása, védekezés ellenük.
Internet veszélyforrásainak ismerete.
Internetes keresés, anyaggyűjtés.
Kép szerkesztése, beillesztése Word-be.
Egyszerű táblázat létrehozása, kezelése Excel-ben.

8. ÉVFOLYAM
Hasábok létrehozása, újság szerkesztése, tabulátor kezelése Word-ben.
Matematikai statisztikai táblázat kezelése Excelben.
Egy multimédia szerkesztő program használatának ismerete (Kép, videó, hang).
Internetes adatvédelem ismerete.

2.2.9. KÉMIA
7. ÉVFOLYAM
- A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és az elektronok
száma azonos a semleges atomban.
- Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közti összefüggést.
- Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket.
- Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására.
- Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján.
- Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás alapján szakszerűen mutassa be.
- Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje
helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat. Legyen képes a tanult anyagok
összetétel szerinti csoportosítására.
- Ismerje az égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes
magatartásformát tűz esetén.
- Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.
- Legyen képes egyszerű tudományos népszerűsítő irodalmi részlet értelmezésére, lényegének
elmondására.

8. ÉVFOLYAM
- A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben. Néhány fontos tulajdonság
említésével mutassa be a tanult elemeket, vegyületeket, írja fel kémiai jelüket.
- Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására.
- Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és termékek megadása) az elvégzett
kísérletek alapján.
- Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert
változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba (egyesülés, bomlás). Társítson minél több hétköznapi
példát a tanultakhoz.
- Leírás alapján mutassa be a tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi
eszközöket. Alkalmazza a kémiai biztonságról szóló törvénynek az elvégzett kísérlet anyagaira
vonatkozó előírásait.
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- Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje
helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.
- Érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen
anyagokat.
- Használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben
használt oldatokkal.
- Sorolja fel a természetes vizek összetevőit.
- Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját
környezetében. Sorolja fel a levegő és a természetes vizek szennyezéseit.
- Legyen képes egyszerű tudományos leírás önálló értelmezésére, felhasználására

2.2.10. MAGYAR NYELV NYEL ÉS IRODALOM
5. ÉVFOLYAM
MAGYAR IRODALOM
- A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni a tk. prózai és verses - szövegeit.
Az ismert szövegeket tudja értelmezni.
- Tudjon felsorolni néhányat az év során tanult művek közül címmel és szerzővel együtt.
- Adott műcímhez tudjon szerzőt (írót, költőt) rendelni, a tanult írók, költők nevéhez egy-egy mű címét
társítani: (Petőfi: János vitéz, Alföld, Egy estém otthon, Arany: Családi kör, Molnár Ferenc: A Pál utcai
fiúk, stb).
- Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét.
- Ismerje és tudja elmondani a János vitéz, a Tündérszép Ilona, a Fehérlófia, A Pál utcai fiúk tartalmát.
- Ismerje az alábbi fogalmakat, tudja azok legfőbb sajátosságait:
elbeszélő költemény, népdal, regény, mese, monda
- Tudja felsorolni a szóképeket: metafora, hasonlat, megszemélyesítés,
ismert szövegben tanári segítséggel ismerje fel őket.
- Tudja elmondani az alábbi műveket önállóan (memoriterek):
o Petőfi: János vitéz 1. fejezet / 1-6.vsz.
o Az alföld (1-5. vsz.)
o Arany: Családi kör (5 vsz.)
- Legyen képes 10-12 mondatban összefüggően leírni egy történetet: meseírás, elbeszélés.
MAGYAR NYELVTAN
- A tanuló írása legyen rendezett, olvasható.
- Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén.
- Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15 nehéz szót.
- Tudja, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői.
- Tudja felsorolni a beszélőszerveket.
- Ismerje a következőket: hangok csoportosítása. Ismerje a mély és magas magánhangzókat, a zöngés és
zöngétlen mássalhangzókat.
- Tudja, mi a hangrend törvénye, azt ismerje fel a szavakban, s maga is tudjon példákat gyűjteni.
- Tudja felsorolni és alkalmazni a helyesírási alapelveket: a kiejtés, a hagyomány, a szóelemzés és az
egyszerűsítés elvét.
- Ismerje az abc-t, a betűrendbe sorolás szabályait, s ezt a gyakorlatban is tudja alkalmazni.
- Az elválasztás szabályait elsajátítva tudjon helyesen szótagolni.
- Tegyen különbséget egyjelentésű és többjelentésű szó között, legyen képes rokon értelmű kifejezéseket
gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentésű szavakat.
- Legyen képes egyszerűbb szavakat elemeire bontani /szótő+toldalék/.

6. ÉVFOLYAM
MAGYAR IRODALOM
- A monda: fogalma, fajtái + egy monda tartalmának ismertetése.
- Arany János: Toldi:
- az elbeszélő költemény fogalma, szerkezeti felépítése,
- a mű cselekménye, stílusa és verselése, a szereplők jellemzése.
- Az epikai művek néhány fontos ismertetőjegye: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a főhős életútjának
állomásai, a cselekmény menete, a mű szerkezete.
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- Balladák: a ballada fogalma, jellemzői, szerkezete + egy ballada tartalma.
- A történelmi regény: Gárdonyi Géza: Egri csillagok:
- a cselekmény ismertetése;
- a főszereplők jellemzése
- a magyarok szerepének értékelése.
- Fazekas Mihály: Lúdas Matyi - rövid tartalom.
- Ismerje fel a tanult művekben a szóképeket:
metafora, hasonlat, megszemélyesítés, és a stilisztikai alakzatokat.
- Memoriterek:
Arany: Toldi /Előhang, 1. énekből 3 versszak/
A walesi bárdok /1-6. vsz./
Arany János: Rege a csodaszarvasról ( 5 vsz.)
MAGYAR NYELVTAN
- A tanuló írása legyen rendezett, olvasható.
- A tanuló rendelkezzen az 5. osztályban tanult nyelvtani, helyesírási és kommunikációs ismeretekkel.
- Alkalmazza helyesen a tanult kommunikációs, grammatikai és helyesírási szabályokat.
- A tanuló legyen képes az alábbi ismeretek elsajátítására:
 Kommunikáció: A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi jelei szóban és írásban.
 Szövegtípusok alkotása: élménybeszámoló, elbeszélés, jellemzés, leírás /10-12 mondat/.
 Nyelvtani ismeretek: Nagyobb szófaji csoportok és főbb sajátosságaik megnevezése:
 ige,
 névszók: főnév, melléknév, számnév, névmások
 határozószó
 igenevek
 viszonyszók
 mondatszók.
 Helyesírás:
Írása legyen jól olvasható, rendezett.
Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén.
A tanuló képes legyen hibáit kijavítani az írott szövegben.
Ismerje a tulajdonnév, ige, számnév helyesírásának szabályait.
Az alapvető és gyakran használt tulajdonnevek helyesírása legyen hibátlan.

7. ÉVFOLYAM
MAGYAR IRODALOM
- A tanuló legyen képes a szöveg megértését biztosító szöveg-olvasásra, és az olvasott művek tartalmáról
tudjon szabatosan beszámolni.
- Ismerje: az irodalmi romantika legfőbb jellemzőit, tudja elhelyezni a korban, ismerje a reformkor
kulturális intézményeit, tudja íróit, költőit megnevezni.
- Tudja felsorolni az irodalmi műnemeket és műfajokat, s ismerje azok legfontosabb ismertetőjegyeit
(líra, epika, dráma - dal, elégia, óda, himnusz epigramma, regény, novella, ballada).
- Ismerje a következő alkotók életét a tk. adatai alapján: Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc,
Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán.
- Tudja a következő memoritereket: Himnusz, Szózat, Huszt, Nemzeti dal, Szeptember végén.
- Legyen tisztában a kijelölt kötelező olvasmány: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai cselekményével, tudja
felsorolni a főszereplőket, ismerje a mű történelmi hátterét.
- Ismerje és tudja elmondani a következő Mikszáth-novella cselekményét és szerkezetét: A néhai bárány.
- Legyen képes 15-20 mondatból álló összefüggő írásbeli szöveget alkotni / leírás, elbeszélés leírással/.
MAGYAR NYELVTAN
- Rendelkezzen a tanuló a 6. osztályban tanult nyelvtani és helyesírási ismeretekkel. (Ismerje fel az előző
évben tanult szófajokat.)
- Tudja felsorolni az alárendelő szószerkezetek fajtáit (tárgyas, jelzős, határozós), ismerje a mondatrészek
jelölését (aláhúzási módját, jelölését az ágrajzban).
- Tudja megnevezni az állítmány, az alany fajtáit, megfelelően használni kérdéseit, jelölési módját.
- Tudja megnevezni a tárgyas szószerkezetet, használja helyesen kérdését, jelölési módját.
- Tudja felsorolni a határozók fajtáit, azok kérdéseit.
- Ismerje fel a határozós szószerkezetek gyakoribb fajtáit: hely, idő, ok, cél, eszköz, társ, mód, állapot,
szám, részeshatározós szószerkezet.
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- Ismerje fel a következő jelzőket: minőség, mennyiség, birtokos, értelmező; tudja kérdéseiket és
jelölésük módját.
- Írása legyen olvasható és rendezett.
- Diktálás után írt szövegben legyen képes a hibáit javítani.
- Az alapvető és gyakran használt tulajdonneveket írja hibátlanul.

8. ÉVFOLYAM
MAGYAR IRODALOM
- A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, az olvasott szöveg tartalmának
elmondására.
- Tudjon önéletrajzot írni minta alapján.
- Tudja elmondani, hogy kikről tanultunk 8. osztályban. Tudjon említeni 8.-ban tanult irodalmi
alkotásokat.
- Tudja a már tanult irodalmi műfajokat műnemek szerint elrendezni / líra, epika, dráma - dal, elégia,
epigramma, regény, novella, ballada, óda, himnusz, rapszódia, elbeszélő költemény/.
- Ismerje a realizmus fogalmát, jellemző stílusjegyeit.
- Ismerje a következő költők/írók életét a tk.-ben lévő adatok alapján: Ady Endre, Móricz Zsigmond,
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula, József Attila, Radnóti Miklós, Tamási
Áron.
- Legyen tisztában az új fogalmakkal: szimbólum, lélektani novella.
- Tudjon memoriterként 3 idén tanult költeményt. (szabadon választható)
- Tudja elmondani Móricz Zsigmond: Hét krajcár című novellájának tartalmát, ismerje szerkezeti
felépítését.
- Ismerje Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig c. regényének tartalmát, tudja a szereplők nevét.
- Tudjon az alábbi irodalmi alkotásokról legalább 5-6 összefüggő mondatot mondani: Ady Endre: A fölföldobott kő, Lédával a bálban, Őrizem a szemed, A magyar Ugaron, Móricz Zsigmond: Hét krajcár,
Tóth Árpád: Körúti hajnal, Juhász Gyula: Milyen volt …, Anna örök, József Attila: Anyám, Tiszta
szívvel, Születésnapomra Radnóti Miklós: Nem tudhatom.
MAGYAR NYELVTAN
- Rendelkezzen a tanuló az előző években szerzett nyelvtani és helyesírási ismeretekkel minimális
szinten.
- Ismerje fel a mondatokat a beszélő szándéka, szerkezete, logikai minősége szerint.
- Az írásjeleket helyesen alkalmazza a mondatok végén.
- Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat.
- Ismerje az alárendelő összetett mondatok fajtáit. Egyszerűbb alárendelő mondatot tudjon elemezni és
ábrázolni.
- Ismerje a mellérendelő összetett mondatok fajtáit, jelölését, néhány kötőszót. Tudjon elemezni és
ábrázolni egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot.
- Írásképe legyen olvasható, áttekinthető.
- 10 perc alatt tudjon leírni 10-15 mondatot diktálás után.
- Ellenőrzés után javítsa önállóan hibáit.
- Írástempója legyen megfelelő, írásképe rendezett.
- Ismerje a mondatvégi és mondatközi írásjeleket, tudja kis hibával alkalmazni azokat.
- Rendelkezzen minimális nyelvtörténeti ismerettel: tudja felsorolni nyelvrokonainkat, tudja jellemezni a
magyar nyelv természetét.
- Legyen fogalma a nyelvjárásokról, a nyelvváltozatokról.

2.2.11. MATEMATIKA
5. ÉVFOLYAM
Számtan, algebra
 A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám
összehasonlítása. Számok előállítása helyi érték szerint bontott összegalakban, illetve a bontott
alakból a szám felírása. 1 milliós számkörben számok írása, olvasása; nagyság szerinti
összehasonlításuk, rendezésük; adott nagyságrendre kerekítésük. Tájékozódás az egyesével,
tízesével, százasával stb. beosztott számegyenesen.
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 Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Számolás kerekített értékekkel, az írásbeli műveletek
eredményének becslése. A műveletek írásbeli eljárásainak alkalmazása. A kivonás és az osztás
eredményének ellenőrzése az inverz műveletek alkalmazásával is. A műveletek helyes sorrendben
való végrehajtása, zárójelek figyelembevétele, a számítás menetének megtervezése.
 A tízes számrendszer biztos ismerete.
 Számok ellentettjének és abszolút értékének megállapítása. Az egész számok ábrázolása
számegyenesen.
 Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Egyjegyű
nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két
tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.
 Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
 A törttel kapcsolatos elnevezések ismerete. Konkrét törtek értelmezése a szemléletre támaszkodva.
Törtek egyszerűsítése, bővítése; nagyság szerinti összehasonlításuk esetleg eszköz vagy rajz
segítségével. Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása.
 Tízezred nagyságrendig tizedes törtek írása, olvasása, a számjegyek jelentésének ismerete.
Egyszerűsítésük, bővítésük. Ábrázolásuk számegyenesen tizedekre, századokra stb. történő
beosztás esetén, nagyság szerinti összehasonlításuk, adott nagyságrendre kerekítésük. Tizedes
törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel stb. Tizedes törtek összeadása, kivonása;
szorzásuk, osztásuk természetes számmal.
 Egyszerű egyenletek, nyitott mondatok, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 A koordináta-rendszer ismerete, pontjainak rendezett számpárral történő jellemzése, adott
számpárhoz tartozó pontok megkeresése. Tapasztalati függvények összetartozó értékeinek
leolvasása diagramról, grafikonról.
 Egyszerű sorozatok hiányzó elemeinek pótlása adott szabály alapján.
Geometria, mérés
 Felezőmerőleges szemléletes fogalma.
 Párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése és előállítása. Téglalap, négyzet előállítása az
oldalakból.
 A vonalzó és a körző használata szakaszok másolásában, egyszerű szerkesztésekben, adott
távolságok felmérése.
 Szögmérő használata, adott nagyságú szög megrajzolása, megmérése.
 Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét
esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét
gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei.
Valószínűség, statisztika
 Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

6. ÉVFOLYAM
Gondolkodási módszerek
 Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és
írásban.
Számtan, algebra
 Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel. A
racionális számok nagyság szerinti összehasonlítása, rendezésük, ábrázolásuk számegyenesen,
adott nagyságrendre kerekítésük. Törtek értelmezése a szemléletre tá- maszkodva. Elnevezések
ismerete. Törtalakban adott racionális számok írása, olvasása. Egyszerűbb esetekben bővítésük,
egyszerűsítésük, közös nevezőre hozásuk, nagyság szerinti összehasonlításuk, ábrázolásuk
számegyenesen.
 Oszthatósági szabályok.
 A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása
következtetéssel.
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 Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, a szükséges, illetve felesleges adatok szétválasztása,
számítási terv leírása, a feladat megoldása, a megoldás ellenőrzése és értelmezése a törtekről,
tizedes törtekről, illetve a műveleti sorrendről és a zárójelekről tanultak alkalmazásával is.
 Egyszerű elsőfokú egy-ismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.
 Kísérleti eredmények, mérési adatok táblázatba rendezése; adatok leolvasása grafikonról,
táblázatról. Az egyenes, illetve fordított arányosság felismerése. Az egyenes arányosság
ábrázolása, az összetartozó értékpárok leolvasása.
 Racionális számsorozat folytatása adott (egyszerű) szabály szerint.
Geometria, mérés
 A mérések és a mértékegységek átváltása során a törtekről, tizedes törtekről tanultak alkalmazása.
 A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.
 Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges
szerkesztése.
 Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.
 Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek
átváltása.
 A tengelyes tükrözés alapvető tulajdonságainak ismerete. Háromszög, négyszög tengelyes
tükörképének megszerkesztése. A szimmetrikus négyszögek, háromszögek felismerése,
tulajdonságaik felsorolása rajz alapján.
 Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.
Valószínűség, statisztika
 Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
 Több szám, mennyiség számtani közepének (átlagának) meghatározása szöveges feladatokon
keresztül.

7. ÉVFOLYAM
Gondolkodási módszerek
 Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése.
 Egyszerű állítások igazságának eldöntése. A „nem”, a logikai „és”, logikai „vagy”, „ha ., akkor .”,
valamint a „minden”, „van olyan” kifejezések alkalmazása.
 Ismert alaphalmaz elemeiről annak eldöntése, hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot vagy
sem. Az „alaphalmaz”, „nyitott mondat”, „igazsághalmaz” kifejezések ismerete.
Számtan, algebra
 Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolút-értékű egészek, törtek, tizedes törtek körében
egyszerű esetekben. Az eredmények előzetes becslése.
 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.
 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban.
 A százalékérték, az alap és a százalékláb kiszámítása a másik kettő ismeretében.
 Egyszerű százalékszámítási feladatok.
 Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése.
 Egyszerű elsőfokú 4-5 lépéssel megoldható lineáris egyenlet, egyenlőtlenség megoldása.
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása. Egynemű kifejezések
összevonása. Algebrai kifejezések szorzása számmal.
 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata.
 Táblázat kitöltése adott szabály vagy grafikon alapján.
 Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével.
 Táblázattal, grafikonnal vagy formulával megadott lineáris függvény menetének vizsgálata.
 Konkrét sorozat folytatása adott egyszerű szabály alapján, a sorozat változásának megfigyelése.
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Geometria
 Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos
mértékegységeinek ismerete.
 Az alapvető geometriai fogalmak, elnevezések, jelölések ismerete. A térelemek kölcsönös
helyzetének felismerése konkrét vizsgálatokban. Sokszögek csoportosítása adott szempontok
szerint. Szögfelezés, szögmásolás.
 Háromszögek területének kiszámítása.
 Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése. Szögfelező szerkesztése.
 Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.
 Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.
 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése.
 A deltoid, a paralelogramma (négyzet, téglalap, rombusz), a háromszög, a trapéz területének
kiszámítása az általános szabályok alkalmazásával. A terület szabványos mértékegységeinek
ismerete. Az egyenes hasáb felismerése, felszínének, térfogatának meghatározása. A térfogat
szabványos mértékegységeinek ismerete.
 Az egybevágó alakzatok felismerése. Az eltolás, a tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés
fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete. Háromszög, négyszög tengelyes tükrözéssel, illetve
középpontos tükrözéssel kapott képének megszerkesztése.
Valószínűség, statisztika
 Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása, összefüggések
megfigyelése, értelmezése, grafikonok készítése.
 A gyakoriság fogalma.

8. ÉVFOLYAM
Gondolkodási módszerek
 Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.
 Szövegértelmezés egyszerű esetekben.
 A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.
 Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése adott
szempontok szerint. Az „alaphalmaz”, „nyitott mondat”, „igazsághalmaz” kifejezések ismerete.
 Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. A „nem”, a logikai „és”, a logikai „vagy”, a „ha ...,
akkor ...”, valamint a „minden”, a „van olyan” kifejezések alkalmazása.
 Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása.
Számtan, algebra
 A racionális számok olvasása, felírásuk különböző alakban, nagyság szerinti összehasonlításuk,
nagyságrendjük megállapítása, adott pontosságú közelítő értékük megadása. A racionális számok
(közelítő) helyének meghatározása a számegyenesen.
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesi értékének kiszámítása.
 Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben.
 A pozitív egész kitevőjű hatvány értelmezése, meghatározása.
 1-nél nagyobb számok normálalakjának értelmezése, felírása.
 A négyzetgyök fogalmának ismerete; számok négyzetének, 1 és 100 közé eső szám
négyzetgyökének meghatározása táblázat segítségével.
 Egyenes és fordított arányosság felismerése, egyszerű feladatok megoldása következtetéssel.
 A százalékérték, az alap és a százalékláb kiszámítása a másik kettő ismeretében.
 Számok osztóinak, többszöröseinek, két szám közös osztójának és közös többszörösének
meghatározása egyszerűbb esetekben.
 Elsőfokú egyenletek megoldása.
 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 A derékszögű koordináta-rendszer biztos ismerete. Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati
függvény értelmezése, menetének vizsgálata. Táblázat kitöltése adott szabály, grafikon alapján.
Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével. Táblázattal, formulával adott lineáris függvény
grafikonjának megrajzolása. Az ax+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók
esetén.
 Konkrét sorozat folytatása adott, egyszerű szabály alapján, a sorozat változásának megfigyelése.
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Geometria
 A hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő mérésének, szabványos mértékegységeinek, a
köztük lévő kapcsolatoknak az ismerete, alkalmazásuk egyszerű feladatokban.
 A háromszög legfontosabb tulajdonságainak ismerete, alkalmazása. Háromszögek szerkesztése
alapesetekben.
 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata.
 A terület szabványos mértékegységeinek ismerete. A háromszög, a speciális négyszögek
területének kiszámítása az általános szabályok alkalmazásával. A kör kerületének és területének
kiszámítása.
 A térfogat mértékegységeinek ismerete.
 Az egyenes hasáb (a kocka, a téglatest), a körhenger és a gúla felismerése. Az egyenes hasáb
felszínének, térfogatának meghatározása.
 Az egybevágó, illetve a hasonló alakzatok felismerése. Az eltolás, a tengelyes tükrözés és a
középpontos tükrözés fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete. Egyszerű alakzat tengelyes
tükrözéssel, eltolással, illetve középpontos tükrözéssel kapott képének megszerkesztése.
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése.
 A hasonlóságról tanultak alkalmazása alaprajzok, térképek, nézeti rajzok értelmezésében.
 Szakasz egyenlő részekre osztásának megszerkesztése.
 Kicsinyítés és nagyítás elvégzése.
 Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül).
Valószínűség, statisztika
 Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása, összefüggések
megfigyelése, értelmezése. Az átlag kiszámítása.
 Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. Grafikonok
készítése, olvasása egyszerű esetekben.

6. OSZTÁLYOS MATEMATIKA VIZSGATÉTELEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hatványozás - mit értünk hatványozás alatt, a hatványozásban szereplő jelölések megnevezése,
értelmezése példákkal. A hatványozásnál tanult megállapodások.
Osztó, közös osztó, legnagyobb közös osztó fogalma, kiszámításuk lépései; többszörös és
legkisebb közös többszörös fogalma, kiszámításuk lépései.
Oszthatósági szabályok:2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 25; 50; 100.
Határozd meg a következőket: egész számok halmazának értelmezése, jelölése, szám ellentettje,
szám abszolút értéke – mondj rá példákat is.
Egész számok összeadása, kivonása, szorzása, osztása.
Tört értelmezése – számláló, nevező, törtvonal jelentése. Törtek egyszerűsítése és bővítése.
Műveletek törtekkel: törtek összeadása és kivonása.
Műveletek törtekkel: Tört szorzása egész és tört számmal, tört osztása egész és tört számmal,
reciprok fogalma.
Műveletek tizedes törtekkel: Tizedes tört összeadás, kivonása, tizedes tört szorzása egész és
tizedes tört számmal, tizedes tört osztása egész és tizedes tört számmal.
Arány, egyenes és fordított arányosság fogalma.
A százalékszámítás részt vevői – milyen módszerekkel lehet az ilyen típusú feladatokat
megoldani (: következtetés, egyenlet, képlet).
A kör fogalma, részei (ábrával, jelölésekkel).
A szög értelmezése, fajtái, mérése.
A háromszög fogalma, részei (ábrával), csoportosításuk az oldalak és a szögek szerint.
A négyszögek: trapéz, paralelogramma, rombusz, téglalap, négyzet– fogalma, részei (ábrával),
tulajdonságai.
Tengelyes tükrözés-értelmezése, tulajdonságai, a tükörkép megszerkesztése.
Tengelyesen tükrös háromszögek- egyenlő szárú, egyenlő oldalú háromszögek – ábra, jelölések,
tulajdonságok.
Tengelyesen tükrös négyszögek: deltoid, rombusz, négyzet, téglalap, húrtrapéz-ábra, jelölések,
tulajdonságok.

2.2.12. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
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5. évfolyam
Művészettörténet:
Művészettörténeti korok felsorolása időrendben.
Elméleti kérdés:
Az ön- és a vetett árnyék közötti különbségek ismertetése, mi a formakövető vonal.
Gyakorlati feladat:
Betűtípus tervezése.

6. évfolyam
Művészettörténet:
A hosszházas román kori templom alaprajzának jellemzése, részeinek megnevezése.
Elméleti kérdés:
A murális festészet és a táblakép festészet közötti különbségek ismertetése, példákkal.
Gyakorlati feladat:
Csendéletrajz készítése beállítás után.

7. évfolyam
Művészettörténet:
3 reneszánsz művész megnevezése 1-1 alkotásának címével.
Elméleti kérdés:
A perspektivikus és az axonometrikus ábrázolás közti különbségek felsorolása.
Gyakorlati feladat:
Egy perspektíva-szerkesztési feladat megoldása.

8. évfolyam
Művészettörténet:
3 szabadon választott XX. sz.-i művészeti irányzat megnevezése, egy mondatos jellemzése.
Elméleti kérdés:
Összeadó és kivonó színkeverés közti különbségek, a 3 főszín és mellékszíneiknek a megnevezése.
Gyakorlati feladat:
Piktogram tervezés szabadon választott témában.

2.2.13. TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL
5. ÉVFOLYAM
A foglalkozásosokon való, aktív cselekvő részvétel.
A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, attitűdök folyamatos fejlődése.
A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a feladatok megoldása a tevékenység elvégzése.
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.
Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységek azonosítása,
felismerése.
Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok tulajdonságairól, átalakulásáról.
Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és összetevőiről, a tapasztalatok
megfogalmazása, rögzítése.
A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a természeti környezetre
gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet alakító tevékenységekkel járó felelősség belátása.
A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszerzés információforrásokból. A
használt anyagok, eszközök, a tapasztalt látvány, jelenség stb. vizsgálatából fakadó tapasztalatok
rögzítése.
Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása.
Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehajtása, a biztonsági szabályok
betartása, veszélyhelyzetek felismerése.
Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása.
Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt.
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Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről,
technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.
Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről.
Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok megértése.
Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése.
A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
biztonságra.
A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, felkészülés a veszélyhelyzetek és a
konfliktusok kezelésére.
Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai eljárások, célszerű eszközök
alkalmazásával a technikai ismeretek bővítése, a környezettudatos magatartás erősítése.

6. ÉVFOLYAM
A foglalkozásosokon való, aktív cselekvő részvétel.
A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, attitűdök folyamatos fejlődése.
A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a feladatok megoldása a tevékenység elvégzése.
Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a háztartási gépeket szakszerűen
használni.
Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok olvasása, értelmezése, 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 fogyasztói magatartást és a célszerű gazdálkodást
Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a környezet-átalakító
tevékenységgel járó felelősség belátása.
Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről.
Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű, biztonságos
használata.
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása 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
felismerése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek előzetes, helyes felismerése, az
azzal járó felelősség belátása.
A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá és
célszerűvé válása.
A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés
szabályainak biztonságos alkalmazása.
A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása.
A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel.
Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása, készítése.

7. ÉVFOLYAM
A foglalkozásokon való, aktív cselekvő részvétel.
A fejlesztési céloknak megfelelő készségek, képességek, attitűdök folyamatos fejlődése.
A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a feladatok megoldása, a tevékenység elvégzése.
A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvető balesetvédelmi és
érintésvédelmi ismeretek.
Ismerje a közműrendszerek (vízvezeték- és fűtési rendszerek) működését.
A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, elhárítása.
Ismerje fel az egészséget fenyegető veszélyek, különös tekintettel a dohányzása, az alkohol és a
kábítószer-fogyasztás veszélyeire, fogadja el az egészségvédelemnek és az élet feltétlen tiszteletének
fontosságát.
Rendelkezzen megfelelő önismerettel és pályaképpel
Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges praktikus életvezetési
ismeretek elsajátítása, készségek kialakulása.
A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek biztonságos kezelése,
takarékos és felelős használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások tudatosulása,
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hibák, működészavarok felismerése. Egyszerű karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése.
Környezettudatosság a háztartási 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 kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
Tájékozottság a közlekedési környezetben.
Tudatos közlekedési magatartás.
A közlekedési morál alkalmazása.
Környezettudatos közlekedésszemlélet.
Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori életről,
pályaválasztási lehetőségek mérlegelése.
Tapasztalatok, ismeretek, véleményalkotás a meglátogatott munkahelyekről, ezek összevetése a
személyes tervekkel.
Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése.
A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése.
A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása.

8. ÉVFOLYAM
A villamos áram útjának ismerete az erőműtől a fogyasztókig. A lakás villamos berendezéseinek ismerete
és helyes használata. Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek.
A technikai rendszerek irányításának (vezérlés, szabályozás) működésének ismerete; tudjon áramköröket
készíteni.
Ismerje a közműrendszerek (vízvezeték és fűtési rendszerek) működését.
Ismerje fel a számítógép és a robotok jelentőségét a termelésben és a mindennapi életben.
A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, elhárítása.
Tudja az egészséget fenyegető veszélyeket elkerülni, különös tekintettel a dohányzása, az alkohol és a
kábítószer-fogyasztás veszélyeire.
Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani. Tudja a háztartási gépeket
szakszerűen használni.
Tudjon háztartási naplót vezetni és családi gazdálkodási modellt készíteni. Rendelkezzen megfelelő
önismerettel és pályaismerettel.
Az emberiség energiaigénye és az ezzel kapcsolatos környezeti problémák elemzése. Energia szállítási
és tárolási módok megismerése.
Tüzelőanyagok, fűtőberendezések megismertetése. Az egyedi-, központi-, távfűtés bemutatása, előnyei,
hátrányai. A hőleadó készülék elhelyezése, a szoba átlaghőmérséklete, és az egyes levegőrétegek
hőmérséklete. Követelmények a fűtőberendezésekkel, fűtési rendszerekkel szemben, szabályozhatóság,
egészségvédelem.
A klíma fogalma, az egészséges levegő, hőérzet, komfort érzet. A relatív páratartalom fontossága, az
alacsony vagy magas relatív páratartalom egészségkárosító hatásai. A klíma berendezések típusai,
kezelése, karbantartása.
A hírközlés fejlődésének bemutatása az ókortól az 1800-as évek végéig.
A távközlésben használt alapvető jelátvivő csatornák, a leggyakoribb kábeltípusok bemutatása.
Elektromágneses hullámok, elektromágneses spektrum.
A jelátvitel módjai, műholdas műsorszórás. Hagyományos és digitális rádió- és televíziós adások és
vételi lehetőségeik, összehasonlításuk. Szolgáltatók, Internet.
A mobil hálózat felépítése, a készülékek egyedi azonosítói, a mobil kapcsolat létrejötte. A mobil
kommunikáció 2, 3, 4. generációja, jellemzőik.
A lakás elektromos rendszere. Elektromos szerelvények. Áramkörök szerelése, mérés az áramkörben.
A természeti és az épített környezet kapcsolatának elemzése. Építményekre ható hatások és az
építményekkel kapcsolatos követelmények elemzése, összehasonlítása. A rossz szigetelés káros
hatásai. A lakóház energiafelhasználásának tanulmányozása, építőanyagok, technológiák
összehasonlítása táblázatok alapján.
Épület közműveinek tanulmányozása, elemzése. Jellegzetes szerelvények, berendezések
tanulmányozása. A leggyakrabban előforduló hibák felismerése.
Víz és energiatakarékos megoldások, ötletek – megvalósíthatóság elemzése, számítások.
Elektromos motorok jelentősége, elterjedése. Annak megismerése, hogy miért szükséges a gépeket
hűteni. A gépek hűtésének módjai.
A design fogalmának, történetének megismerése, jelentőségének felismerése. A tömegtermelés, a
gépesítés, az automatizálás folyamata, szerepe az emberek életében. Az ipari robotok típusainak
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bemutatása
Utak szerepe a személy és árufuvarozásban. Hidak jelentősége a közlekedési hálózat kialakulásában.
Az árufuvarozás jelentősége, módjai. A logisztika szerepe mindennapi életünkben.
A kamaszok kapcsolata egymással és a felnőttekkel. Gyógynövények gyógyító hatásai.
Tartósítási eljárások összegyűjtése, csoportosítása. A háztartás gépesítése.

2.2.14. TERMÉSZETISMERET
5. ÉVFOLYAM
A tanuló:
 legyen képes a természeti formák, élőlények, egyszerű jelenségek, folyamatok megfigyelésére,
tapasztalatainak összegzésére és ismertetésére;
 tudjon tanári irányítással egyénileg és csoportban dolgozni;
 legyen képes az élő és élettelen világ ok-okozati összefüggéseinek felismerésére, példákkal történő
illusztrálására;
 használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet és az önálló ismeretszerzés megismert technikáit;
 ismerje a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti kapcsolatot;
 a térkép jelkulcsának használatával igazodjon el – elemi szinten – Magyarország domborzativízrajzi, közigazgatási és egyszerű tematikus térképein;
 ismerje az időjárási elemek területi, időbeli változásai közötti összefüggéseket;
 fogalmazza meg, milyen az aktuális időjárás;
 tudjon különbséget tenni az időjárás és az éghajlat között;
 ismerje hazánk éghajlatának jellemzőit;
 ismerje fel a legfontosabb felszínformákat a valóságban és a térképen;
 ismerje fel leírásból, jellemző álló- vagy mozgóképről hazánk nagytájait, értse a felszínük
kialakulásában résztvevő folyamatok egymásutániságát, összhatását;
 tudjon példákat mondani a haza nagytájak természeti- társadalmi-környezeti értékeire;
 legyen képes felismerni, megnevezni és jellemezni az őszi és a tavaszi kertben megismert
élőlényeket;
 ismerje és hasznosítsa a gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásban betöltött szerepét, fogyasztásuk
egészségügyi szabályait;
 tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egymással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban
élnek;
 ismerje az ember természetformáló munkáját a kultúrnövények kialakulásának és az állatok
háziasításának folyamatában;
 ismerje fel és tudja jellemezni a megismert állatok küllemét, testfelépítését, életmódját és az
emberhez való kapcsolatát;
 ismerje a háziállatok tenyésztésének célját és az egészséges állattartás ismérveit;
 rendelkezzen a növényi és állati termékek fogyasztásának elemi egészségügyi ismereteivel és
gyakorlatával;
 sajátítsa el és használja a mindennapi életében a helyes fogyasztói magatartás ismereteit;
 törekedjen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok betartására;
 ismerje fel a környezetében tapasztalható környezetkárosító tevékenységeket, folyamatokat;
 értse és tudja, hogy élő és élettelen környezetének állapotáért ő is sokat tehet.

6. ÉVFOLYAM
A tanuló:
 tudjon vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket – leírás alapján – fegyelmezetten az érintésvédelmi,
tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásával végezni;
 ismerje fel, értse, és tudja példákkal bizonyítani az élő és élettelen világ oksági összefüggéseit;
 tudjon tájékozódni a Földön: a kontinensek, óceánok egymáshoz viszonyított helyzetének
meghatározásával, valamint a földrajzi fokhálózat segítségével;
 helyezze el Magyarországot Európában és a mérsékelt éghajlati övezetben;
 ismerje a Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek kialakulása közötti oksági összefüggést;
 tudja megmagyarázni a Föld tengelykörüli forgásával a nappalok és éjszakák váltakozását;
 ismerje fel a Nap- Föld viszonyának modellezése segítségével a Föld Nap körüli keringése
(tengelyferdesége) és az évszakok kialakulása közötti összefüggést;
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ismertesse a víz körforgásának, a külső vizek munkájának folyamatait;
ismerje az élőlények egymás közötti kapcsolatait, az életközösségben betöltött szerepét;
tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani;
tudatosuljon benne a megismert élőhelyek és élőlények veszélyeztetettsége;
ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét és legjellemzőbb természeti kincseit;
lássa a természet védelmének fontosságát;
rendelkezzen környezettudatos szemlélettel és magatartással;
ismerje és becsülje hazánk tudósainak életét, munkásságát;
ismerje az emberi szervezet alapvető funkcióit;
tudjon különbséget tenni az egészséges és egészségtelen táplálkozás között.

2.2.15. TESTNEVELÉS
A FELSŐ TAGOZATOS TESTNEVELÉS CÉLJA: (5 - 8. évfolyam)
Támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, építsen az alsó tagozat megalapozó jellegére, gazdagítsa
tovább a tanulók sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és
sportolás iránti igényüket. Az alapvető mozgáskészségekben mutatkozó hiányosságokat igyekezzék
felszámolni, figyelembe véve a tanuló élettani és az előképzettségből adódó lehetőségeit. A kötelező és a
tanórán kívüli sportfoglalkozások lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági
rendszer technikáját olyan szinten, hogy élmény és siker forrása legyen számukra.
Elsősorban a tanuló az önmagához viszonyított fejlődését kell értékelni!

5. ÉV VÉGÉN A TANULÓ:





Tartsa be az iskola higiéniás és tornafelszerelés használatának szabályait.
Megfelelően hajtsa végre a tanult rendgyakorlatokat.
Vegyen részt aktívan a sokoldalú előkészítő és gimnasztikai gyakorlatok végzésében.
Legyen jártassága az atlétikai és tornamozgásokban, a saját test feletti uralom a támasz- és
függésgyakorlatokban.
 Aktívan kapcsolódjon be a választott sportjátékba.

6. ÉV VÉGÉN A TANULÓ:

 Tartsa be az iskola higiéniás és tornafelszerelés használatának szabályait.
 Végezzen úgy rendgyakorlatokat abban a formában, ahogy az óraszervezés megkívánja.
 Szerezzen kellő jártasságot a bemelegítésre és képességfejlesztésre egyaránt alkalmas gyakorlatok
végzésében.
 A tanult tornagyakorlatokat és az atlétikai mozgásokat összerendezetten hajtsa végre.
 Az adott szituációban tudja alkalmazni a labdajátékokban tanult technikai elemeket.

7. ÉV VÉGÉN A TANULÓ:








Vegyen részt aktívan a testnevelés órákon.
Tartsa be az iskola higiéniás és tornafelszerelés használatának szabályait.
Törekedjen a rendgyakorlatoknál pontos végrehajtására.
Kellő pontossággal tudja bemutatni a gimnasztika gyakorlatsort.
Megközelítően helyesen hajtsa végre az atlétikai mozgásokat.
Biztonságosan hajtsa végre a tanult tornagyakorlatokat.
Labdajátékokban törekedjen a szabályok betartására, a csapattársakkal való együttműködésre.

8. ÉV VÉGÉN A TANULÓ:










Vegyen részt aktívan a testnevelés órákon.
Tartsa be az iskola higiéniás és tornafelszerelés használatának szabályait.
Fegyelmezetten hajtsa végre a rendgyakorlatoknál a kapott utasításokat.
Ismerjen és hajtson végre helyesen életkoruknak megfelelő prevenciós gimnasztika gyakorlatokat.
Összerendezett mozgással hajtsa végre a gyakorolt atlétikai mozgásokat.
Törekedjen önmagához mérten javuló eredményes teljesítményre.
Biztonságosan és helyes testtartással végezze a tornagyakorlatokat.
Legyen birtokában az alapvető labdakezelési ismeretekkel.
Próbáljon játékhelyzetekben alkalmazni tanult taktikai elemeket.
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2.2.16. TÖRTÉNELEM
(NAT 2012)
5. ÉVFOLYAM
1. Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája
Fogalmak, adatok
Fogalmak: őskor, ókor, régészet, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized,
évszázad, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia
Személyek: Dávid, Salamon
Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus
Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése)
2. Az ókori görög-római világ
Fogalmak, adatok
Fogalmak: városállam, olimpia, népgyűlés, rabszolga
Személyek: Periklész, Julius Caesar, Augustus, Jézus
Topográfia: Balkán-félsziget, Athén, Spárta, Itáliai-félsziget, Róma, Római Birodalom, Pannónia
Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora),
Kr. u. 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása, az ókor vége)
3. A középkori Európa világa
Fogalmak, adatok
Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, jobbágy, középkori város, céh
Személyek: Nagy Károly
Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom
Évszámok: 800 (Nagy Károly császár)
4. A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora
Fogalmak, adatok
Fogalmak: finnugor, törzs, nemzetség, fejedelem, honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, ispán
Személyek: Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla
Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Esztergom, Székesfehérvár, Buda.
Évszámok: 895–900 (a honfoglalás), 997–(1000)–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1301 (az Árpádház kihalása férfi ágon)
6. ÉVFOLYAM
1. A Magyar Királyság virágkora
Fogalmak, adatok
Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye
Személyek: I. Károly, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás
Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács
Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1526 (a mohácsi vereség)
2. A világ és Európa a kora újkorban
Fogalmak, adatok
Fogalmak: újkor, gyarmat, manufaktúra, reformáció, felvilágosodás, alkotmány
Személyek: Kolumbusz, Luther
Topográfia: Amerika, Versailles
Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat)
3. Magyarország a kora újkorban
Fogalmak, adatok
Fogalmak: végvár, hódoltság, kuruc, labanc, úrbér, betelepítés
Személyek: Dobó István, II. Rákóczi Ferenc
Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség
Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” éve), 1686 (Buda visszavívása)
4. A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon
Fogalmak, adatok
Fogalmak: polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés, bérmunkás, rendi országgyűlés, reformkor,
választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás
Személyek: Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos
Topográfia: Párizs, Buda
Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1832–1836 (reformországgyűlés), 1848. március 15.
(forradalom Pest-Budán),
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7. ÉVFOLYAM
1. A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei
Fogalmak, adatok
Fogalmak: nemzetállam, monopólium
Személyek: Edison
Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok
2. Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon
Fogalmak, adatok
Fogalmak: kiegyezés, közös ügyek, dualizmus
Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József
Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest
Évszámok: 1867 (a kiegyezés)
3. A nagyhatalmak versengése és az első világháború
Fogalmak, adatok
Fogalmak: villámháború, állásháború/állóháború, kétfrontos háború
Személyek: Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország
Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az első világháború)
4. Európa és a világ a két háború között
Fogalmak, adatok
Fogalmak: békediktátum, személyi kultusz, fasizmus, gazdasági válság
Személyek: Sztálin, Roosevelt, Hitler
Topográfia: Szovjetunió, New York
Évszámok: 1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése)
5. Magyarország a két világháború között
Fogalmak, adatok
Fogalmak: tanácsköztársaság, kormányzó, konszolidáció, revízió
Személyek: Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál
Évszámok: 1920. június 4. (Trianon)
5. A második világháború
Fogalmak, adatok
Fogalmak: totális háború, holokauszt
Személyek: Churchill
Topográfia: Sztálingrád, Normandia, Auschwitz
Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. június 27. (Magyarország
hadba lépése), 1944. március 19. (Magyarország német megszállása), 1944. október 15-16. (Horthy
kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945.
szeptember 2. (Japán kapitulációja)
8. ÉVFOLYAM
1. Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
Fogalmak, adatok
Fogalmak: hidegháború, piacgazdaság
Személyek: Truman
Topográfia: Szovjetunió
Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO), 1955 (a Varsói
Szerződés)
2. Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és szabadságharc
leveréséig
Fogalmak, adatok
Fogalmak: államosítás pártállam, kitelepítések, tervgazdaság
Személyek: Rákosi Mátyás, Mindszenty József, Nagy Imre
Topográfia: Recsk
Évszámok: 1956. október 23. (forradalom kitörése), 1956. november 4. (a forradalom leverésének
kezdete).
3. A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása
Fogalmak, adatok
Fogalmak: mamutcégek, nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia
Személyek: Reagan, Gorbacsov, II. János Pál
Topográfia: Csernobil
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Évszámok: 1989 (a berlini fal lebontása)
4. A Kádár-korszak jellemzői
Fogalmak, adatok
Fogalmak: konszolidáció, puha diktatúra, demokratikus ellenzék
Személyek: Kádár János
Topográfia: Bős-Nagymaros, Lakitelek
Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1989 (Nagy Imre és mártírtársainak
újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása)
5. Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése
Fogalmak, adatok
Fogalmak: terrorizmus, migráció, integráció, euró
Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 2004
(tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is)
6. Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon
Fogalmak, adatok
Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, jogállam
Személyek: Antall József, Göncz Árpád
Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 2004 (Magyarország EU-tag lett)
7. Társadalmi szabályok
Fogalmak, adatok
erkölcs, alapvető emberi jog,
8. Állampolgári alapismeretek
Fogalmak, adatok
hatalmi ág, állampolgári jogok, állampolgári kötelességek, nyilvánosság
9. Pénzügyi és gazdasági kultúra
Fogalmak, adatok
vállalat, pénzintézet, bankjegy, infláció.
10. Háztartás és családi gazdálkodás
Fogalmak, adatok
háztartás, költségvetés, vagyon, létszükségleti kiadás, nem létszükségleti kiadás, megtakarítás, hitel,
kamat, bankkártya, lakossági folyószámla.
11. Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság
Fogalmak, adatok
média, tömegkommunikáció, médiahasználat, nyilvánosság
12. A médiamodellek és intézmények
Fogalmak, adatok
közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média
13. A média társadalmi szerepe, használata – Reklám és hír a hagyományos és az új médiában
Fogalmak, adatok
közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média.
8. ÉVFOLYAM (NAT 2007)
A világ a XX. század húszas és harmincas éveiben
Fogalmak: fegyverszünet, forradalom, nacionalizmus, fasizmus, diktatúra, soknemzetiségű állam,
gyarmat, tőzsde, túltermelés, gazdasági világválság, New Deal, fajelmélet, antiszemitizmus,
koncentrációs tábor, tervgazdálkodás, egypártrendszer, sztálinizmus
Személyek: Wilson, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler, Lenin,
Topográfia: Németország, Szovjetunió, New York, Berlin,
Évszámok: 1917 (Forradalom Szovjet-Oroszországban), 1929-1933 (nagy gazdasági világválság),
1933 (Hitler hatalomra jutása)
Magyarország a két világháború között
Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság antiszemitizmus, revízió, zsidótörvény,
kormányzó, infláció,
Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Teleki Pál, Bethlen István, Gömbös Gyula,
Évszámok: 1918. október 30. (őszirózsás forradalom győzelme), 1919. március 21.(Tanácsköztársaság
hatalomra jutása), 1920. június 4. (trianoni békediktátum)
A második világháború. Hazánk a második világháborúban
Fogalmak: „furcsa háború”, villámháború, második front, totális háború, gazdasági potenciál,
hadüzenet, nyilasok, kiugrási kísérlet, holokauszt, koncentrációs tábor,
Személyek: Churchill, Roosevelt, Sztálin, Bárdossy László, Kállay Miklós
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Topográfia: Lengyelország, Pearl Harbor, Sztálingrád, Midway-szigetek, Don-kanyar, Budapest,
Székesfehérvár, Auschwitz, Normandia, Berlin, Hirosima, Nagaszaki
Évszámok: 1939. szeptember 1. (a II. világháború kezdete), 1941. június 22. (Németország
megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 27. (Magyarország belép a II. világháborúba), 1945. május
8. (a háború befejezése Európában), 1945. szeptember 2. (a II. világháború vége)
A globalizálódó világ
Fogalmak: ENSZ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, hidegháború, vasfüggöny, koncepciós per,
szuverenitás, olajválság, Európai Unió, euró, schengeni egyezmény, globalizáció,
Személyek: Évszámok: 1968 (prágai tavasz, párizsi diáklázadások, tüntetések a vietnámi háború ellen), 2004 (az
Európai Unió kelet-európai bővítése, Magyarország is az Unió tagja lesz)
Topográfia: San Francisco
Magyarország története 1945-től napjainkig
Fogalmak: államosítás, pártállam, kitelepítés, „puha diktatúra”, piacgazdaság, reform, népszavazás,
többpárti választás, parlamentáris rendszer, önkormányzat
Személyek: Rákosi Mátyás, Mindszenty József, Rajk László, Kádár János, Nagy Imre, Antall József,
Göncz Árpád
Évszámok: 1956. október 23. – 1956. november 4. (forradalom és szabadságharc Magyarországon)
1990. április–május (az első szabad választás Magyarországon, az első szabadon választott parlament
megalakulása)
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