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I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A házirend célja

A házirend az iskola egyik alapdokumentuma. 

A házirend előírásait azzal a szándékkal fogalmaztuk meg, hogy az egyértelmű 
szabályok megteremtsék mindenki számára a nyugodt oktató-nevelőmunka, 
eredményes tanulás, jó iskolai légkör feltételeit. 

Az iskola házirendje állapítja meg a törvényben, ill. a jogszabályokban 
meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek 
teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, 
kollégium által elvárt viselkedés szabályait.

2. A házirend jogszabályi háttere

-A 2003. évi CXXV. törvény 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt) 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló, 11/1994.(VI.8.) MKM 
rendelet 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 

- A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

- Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

- 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 

3. A házirend hatálya

A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi 
normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, 
tanulóra, pedagógusra, szülőre, mint a kiskorú törvényes képviselőjére és más 
alkalmazottra egyaránt.

A házirendben meghatározott magatartási normák érvényesek az intézmény által 
szervezett, de azon kívül megtartott rendezvényeken is.

Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a 
pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a 
rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik.

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni 
tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, 
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amelyek a tanulói jogokkal, kötelességekkel, valamint az iskolában és az iskolán 
kívüli rendezvényeken elvárt magatartással foglalkoznak. 

A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, a 
tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a 
tanulót tájékoztatni kell.

Ez a házirend 2018. szeptember 1. napján lépett hatályba.

4. A házirend felülvizsgálata, módosítása, elfogadása

A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti 
(lásd: záró rendelkezések). 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor Szülői Szervezet és a 
diákönkormányzat véleményezési  jogot gyakorol.

A Házirend módosítását a nevelőtestülettel el kell fogadtatni, melyről 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. 

A házirend a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és határozatlan időre 
szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző házirendje.

5. A házirend nyilvánossága

Jelen házirend nyilvános. 

A tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik:

• az iskola honlapján;

• az iskola nevelői szobáiban

• az intézményvezetői és a tagintézmény-vezetői irodában.

6.Az intézmény adatai

Az intézmény hivatalos neve: 

Sütő András Általános Iskola

Székhelye: 3385 Tiszanána, Hunyadi út 1.

Feladatellátási helyei:

Székhelye: 3385 Tiszanána, Hunyadi János .t 1.

telephelye: 3385 Tiszanána, Fő .t 82.
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Tagintézmény hivatalos neve: Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza 

Tagiskolája

ügyviteli telephelye: 3372 Kömlő, Fő út 18-20.

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Heves megye

Tankerület megnevezése: Egri Tankerület

Oktatási azonosítója: 201228

Egri Tankerületi Központ HD33

Alapító és a fenntartó neve és székhelye:

Alapító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapítójogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Az irányító, felügyeleti szerv megnevezése, székhelye:

Egri Tankerületi Központ

3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Fenntartó szervének megnevezése:

Egri Tankerületi Központ

3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Az intézmény jogállása:

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által 
megbízott intézményvezető látja el. Az intézmény szervezeti egységgel, 
gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik.
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II.  JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK

A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok 
egyéni és kollektív jogait.

1. A tanulók jogai

1.1. A  tanulók jogai

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. Az 
alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján.

A tanulónak joga, hogy 

• a nevelési – oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben 
neveljék és oktassák

• képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és 
oktatásban részesüljön

• véleményét szóban vagy írásban kifejezze, melyre legkésőbb 30 napon belül 
érdemi választ kell, hogy kapjon

• döntési, választási lehetősége legyen a tanórán kívüli tevékenységekben való 
részvételről 

• állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban, 
különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön

• igénybe vegyen kedvezményeket

• egyenlő bánásmódban részesüljön

•  igénybe vegye tanári felügyelet mellett az iskolában rendelkezésére álló 
eszközöket és létesítményeket, melyek a tanuló felkészítésére állnak 
rendelkezésre

• napközi, illetve tanulószobai ellátást kapjon

• ha arra rászorul 

• ha azt a megfelelő időszakban kérvényezi (minden félév első hetében) 

• ha betartja a napközi és tanulószoba rendjét 

• tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más 
köröknek

• az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást 
szervezhetnek. A hit- és vallásoktatásokon való részétel a tanulók számára 
önkéntes.
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• a pedagógiai program keretei között válasszon a választható tantárgyak és 
foglalkozások közül. (A székhelyintézményben választhat 3. évfolyamon 
felmenő rendszerben német és angol nyelv tanulása közül, a  7.  évfolyamon a 
választós nyelvi órák közül.)

• minden olyan ügyben tájékoztatást kapjon, mely őt személyesen érinti

• megismerje az iskola dokumentumait, a pedagógiai programot, a szervezeti és 
működési szabályzatot, illetőleg a házirendet

• megismerhesse osztályzatait

• megtudja az iskolai témazáró dolgozatok időpontját (legalább hét  nappal a 
számonkérés előtt), és kérhesse, hogy egy napon lehetőleg két témazárónál 
többet ne írjanak

•  írásbeli dolgozatának eredményét tíz munkanapon belül megismerje

•  indulhasson különböző versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon, melyhez a 
megfelelő tájékoztatást a szaktanároktól megkapja

• a tanórán vagy iskolai foglalkozáson készített tárgyak, műalkotások, szellemi 
termékek (beszámoló, kiselőadás, gyűjtőmunka) a saját tulajdonát képezzék, 
melyről az iskola javára lemondhat

• rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön

• választó és választható legyen a diákképviseletbe

• a DÖK szervezetén keresztül részt vegyen az iskolai döntéshozatalban

• a magatartás és szorgalom minősítésének kialakításában 

•  az osztályok foglalkozási, kirándulási terveinek összeállításában, 
megvalósításában 

• a házirend véleményezésében 

• a DÖK programjának kialakításában, a DÖK-nap programjának 
megszervezésében 

•  indokolt esetben, szülői kérelemre mint magántanuló folytathassa tanulmányait, 
ha azt az intézményvezető engedélyezi

• szülői kérelem esetén független vizsgabizottság előtt számot adhasson tudásáról

•  indokolt esetben szociális támogatásban részesüljön

• vallási, világnézeti vagy más meggyőződését nemzeti vagy etnikai 
önazonosságát tiszteletben tartsák.
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1.2. A  tanulók jogainak gyakorlása

A tanuló jogai gyakorlása közben nem korlátozhat másokat ugyanezen jogok 
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti társai egészségét, testi épségét 
valamint művelődéshez való jogának érvényesítését.

Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a 
törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, az iskola vezetőjétől, illetve a DÖK 
fórumon (Diákközgyűlés) kérhet jogorvoslatot.

Az iskolába beiratkozott tanulók a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
46. § (3-13) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől 
(tanévnyitó) gyakorolhatják.

1.3. A tanulók kötelességei

• hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget 
tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse, felszerelését magával 
hozza.

• hogy a tanórára a napi felszereléssel jelenjen meg, melynek számonkérése a 
szaktanár hatásköre. A felszerelés hiányát a szaktanár a tájékoztató füzetben jelzi 
a szülő felé. 

• hogy a tájékoztató füzetét minden nap az iskolába elhozza, mely hivatalos irat, 
melynek rongálása tilos!  Ha a tanuló tájékoztató füzetét nem hozza magával, 
hanyagul vezeti, szándékosan megrongálja, a bejegyzéseket nem íratja alá vagy 
meghamisítja, többször elveszíti, fegyelmi intézkedésben részesül. 

• hogy a kapott érdemjegyeket a szaktanárral beírassa tájékoztató füzetébe, majd 
a szülővel azt aláírassa.

• hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben szabályozottak 
szerint igazolja, a hiányzás miatt elmaradt számonkérés anyagából beszámoljon. 
A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon 
is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett, és hiányzásait ugyancsak 
igazolnia kell.

• hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a 
létesítményekre vonatkozó különleges szabályokat tartsa be.

• hogy vigyázzon az iskola, a tantermek, közösségi terek, berendezések 
állagának óvására, tisztaságára, a mellékhelyiségeket kulturáltan használja.  Ha 
akár gondatlanságból, akár szándékosan kárt okoz (a PTK szabályai, 8/2000.(V.
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24.) OM rendelet 33.& szerint) köteles a kárt megtéríteni. Ennek értelmében, ha 
a kárt ő maga (szülője vagy gondviselője) helyreállítani nem tudja, úgy azt meg 
kell térítenie. Szándékosság esetén fegyelmileg is felelősségre vonható a diák. A 
tanulónak az okozott kárt azonnal jelentenie kell a felügyeletét ellátó tanárnak. 

• hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét a tanuló teljesíti, 
ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik dolgozójának.

• hogy az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, 
tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

• A tanuló kötelezettsége, hogy az iskolában tiszta, ápolt külsővel, a helyhez, 
alkalomhoz méltóan jelenjen meg, öltözékével ne keltsen megütközést.

• A tanuló kötelezettsége, hogy iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken 
megfelelő öltözékben jelenjen meg.

• A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és 
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 
alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat 
veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – 
amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült. Az iskola a tanulói 
balesetekről jegyzőkönyvet vesz föl.

• Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza e szabályok 
tartalmát, melynek megtörténtét az osztályfőnök a naplóban jelzi és aláírásával 
igazolja.

• A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező 
egészségügyi és szűrővizsgálatokon.

1.4. A  tanuláshoz nem szükséges dolgok bevitele

Az iskolába csak az iskolai oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközöket hozhatja 
magával a tanuló. Egészséget, saját testi épségét veszélyeztető, közerkölcsöt, 
közérdeket sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos az 
iskolába hozni.

A nevelő-oktató munkához nem szükséges, a tanuló saját felelősségére behozott 
tárgyakért, eszközökért az iskola felelősséget nem vállal.

Rendkívüli esetben, ha nagyobb értékű tárgy (pl. hangszer, sportszer, ékszer stb.) 
vagy nagyobb összeg van a tanulónál, azt az iskolába érkezéskor leadhatja a 
titkáriban. A leadott tárgyakat az iskola elhagyása előtt átveheti. Az iskola csak a 
leadott tárgyakért vállal anyagi felelősséget.

HÁZIREND �11



A külön engedéllyel rendelkező tanulóknak a mobiltelefont (amelyet csak saját 
felelősségére hozhat be az iskolába) az épületbe megérkezve ki kell kapcsolni, és az 
iskolából való távozásig úgy kell tartani. Az óraközi szünetben rendkívüli esetben 
is csak igazgatói engedéllyel kapcsolható be a készülék.

A tanulótársak és felnőtt dolgozók törvényileg garantált személyiségi jogainak 
védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket ill. 
hangfelvételeket a diák nem készíthet, hagyományos vagy digitális 
fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, 
filmet nem rögzíthet. A szabály megszegése esetén a legszigorúbb büntetést, 
fegyelmi eljárást von maga után.

Ha a tanuló az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot hoz, és ez a tanítási idő 
alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot 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 dolgokat az iskola csak a 
szülőnek adja át.

Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.

A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt, vagy 
petárdát. 

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

Az iskolában továbbá az iskola által az iskolában és az iskolán kívül szervezett 
rendezvényeken szeszesitalt fogyasztani tilos!

A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a 
tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek 
árusítása, fogyasztása.

1.5. A tanulók tájékoztatásának és véleménynyilvánításának rendje és formái

Tanulóink, jogaik gyakorlásához szükséges információkat

• az osztályfőnököktől (osztályfőnöki órákon)

• szülőktől (szülői értekezlet, fogadóórákat követően)

• az iskola igazgatójától

• iskolagyűléseken,

a diákönkormányzaton keresztül kaphatják meg.
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Az iskola életével kapcsolatos kérdéseikre választ az évenként megrendezésre 
kerülő Diákközgyűlésen kaphatnak tanulóink.

Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatnak 
tanulóink

• bármely osztályfőnöki órán

• az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban

• a diákközgyűlésen.

Vélemény a diák önkormányzati képviselő útján is alkotható.

Tanulóink tanulmányaikat, személyüket érintő kérdésekről tájékoztatást kaphatnak 
osztályfőnökeiktől, szaktanáraiktól.

1.6. A Diákönkormányzat

A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai 
diákönkormányzat látja el. 

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait, a diákönkormányzatot segítő nevelő 
érvényesíti. Javaslattétel, véleményezés előtt azonban az iskolai diákönkormányzat 
vezetőségének véleményét ki kell kérnie. 

Az iskolaszékben, a nevelőtestületben a diákönkormányzatot a diákönkormányzat 
felnőtt vezetője képviseli. 

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 
jogkörökkel rendelkezik, tevékenységét az éves tervének megfelelően végzi. 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a pedagógusok javaslatai 
alapján a nevelőtestület és az iskolai diákönkormányzat vezetőségével 
megbeszélve az igazgató bízza meg. 

Évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést /
diákfórumot/, melyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az 
iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. 

A diákokat az intézmény mindennapi tevékenységével kapcsolatosan 
iskolagyűlésen az igazgató tájékoztatja. Összehívható bármely pedagógus ill. a 
diákönkormányzat javaslatára.
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2. Szülői jogok, kötelességek

2.1. Tájékozódási jog és kötelezettség 

A szülőnek jogában áll megismerni az iskola dokumentumait, a pedagógiai 
programot, a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a házirendet. Az 
iskolavezetés feladata, hogy ezeket a dokumentumokat a szülők számára a 
honlapon, hozzáférhető helyre helyezze. 

A szülőnek joga és kötelezettsége, hogy a gyermeke továbbtanulásával kapcsolatos 
tájékoztató szülői értekezleteken részt vegyen, gyermeke beiskolázásával 
kapcsolatos jogait, lehetőségeit és kötelességeit ott megismerje. 

Az iskolában folyó egyéb tevékenységekről, lehetőségekről, érdekességekről az 
iskola honlapján, ill. a főbejáratnál elhelyezett szülői faliújságról tájékozódhat. 

A szülő gyermek tájékoztató füzetén, illetve az elektronikus naplón keresztül 
tájékozódik gyermeke tanulmányi előmenetelével, magatartásával és szorgalmával 
kapcsolatban.

 Tájékoztatást kérhet és kaphat még 

1. fogadóórákon 

2. szülői értekezleteken 

3. tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyeken 

4. telefonon előre egyeztetett időpontban 

5. az iskolai szülői munkaközösség vezetőjétől. 

A gyenge tanulmányi eredményt elért tanulók szüleit írásban értesítik a 
szaktanárok a félévi, illetve az év végi jegyek lezárása előtt minimum 3 héttel. 

2.2. Kapcsolattartási jog és kötelezettség 

A szülő joga és kötelessége, hogy egy tanévben minimum három alkalommal részt 
vegyen szülői értekezleteken (szeptemberi alakuló értekezlet, félévi, tanévvégi), és 
fogadóórán tájékozódjon gyermeke tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, 
szorgalmának alakulásáról a szaktanároknál, az osztályfőnöknél. 

2.2.1  A szülők szóbeli tájékoztatási rendje

Az intézmény — a köznevelési törvénynek megfelelően — a tanulókról a tanév 
során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és 
egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezlet, az egyéni 
tájékoztatás a fogadóórákon történik.

A szülői értekezletek rendje
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Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként 2 rendes szülői 
értekezletet tart az osztályfőnök. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők 
értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Az intézmény Pedagógiai Programját az 
osztályfőnök ismerteti szülői értekezleten.

Az 1. osztályos tanulók szülei a beiratkozáskor megkapják a Házirend egy 
példányát, megismerhetik a Pedagógiai Programot.

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és 
a szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák 
megoldására.

Összevont szülői értekezletet az intézményvezető, illetve a tagintézmény 
vonatkozásában a tagintézmény-vezető  hívhat össze.

Szülői értekezlet összehívásában a szülőt kezdeményezési jog illeti meg. Össze kell 
hívni a szülői értekezletet, ha ezt a szülők 50 %-a kéri.

A szülői fogadóórák rendje

Az intézmény valamennyi pedagógusa fogadja a szülőket, és szóbeli tájékoztatást 
ad a gyermekekről.

A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is 
behívja fogadóórára. Ha a szülő (gondviselő) a munkatervi fogadóórán kívül is 
találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy személyesen, esetleg 
írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal.

Családlátogatások

Családlátogatásokat szükség szerint pedagógusok és az ifjúságvédelmi felelős 
tartanak. 

2.2.2  A rendszeres írásbeli tájékoztatás formái és rendje

Az iskola pedagógusai tájékoztatási kötelezettségüknek a szülők felé a tájékoztató/
ellenőrző vagy az üzenő füzeten keresztül, az elektronikus napló, illetve hivatalos 
levél útján tesznek eleget.

Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos 
bejegyzést az osztálynaplón/ illetve az e-naplón  kívül a tanuló tájékoztató 
füzetében is feltüntetni. 

A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel 
kell ellátni, (a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás 
napján).
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Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet 
érdemjegyeinek azonosságát és pótolja a tájékoztató füzetben hiányzó 
érdemjegyeket. Ha a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, ezt az osztálynapló végén 
található „Feljegyzések” részbe dátummal és kézjeggyel ellátva kell az 
osztályfőnöknek bejegyeznie.

A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 vagy 2 órás tantárgyaknál 
félévenként minimum 3, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál 
félévente legalább 4 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló.

A témazáró dolgozatokat piros színű tollal, minden más jegyet kék színű tollal kell 
bejegyezni az osztálynaplóba (papír alapú osztálynapló esetében), illetve a 
tájékoztató füzetbe.

2.3. Panasztételi jog

A szülő joga, hogy gyermekét érő bármilyen sérelem esetén panasszal, kérdéssel, 
kérelemmel forduljon a 

- szaktanárhoz 

- osztályfőnökhöz 

- intézményvezető-helyetteshez 

- intézményvezetőhöz 

a sérelem orvoslásának érdekében. 

3. Az iskola és a tanulók munkarendje, a tanórák és egyéb 
foglalkozások munkarendje

3.1. Az iskola éves munkarendje

Az iskola éves munkarendjét a tantestület határozza meg a tanév elején. A 
munkarendben az oktatási miniszter által kiadott az adott tanévre vonatkozó 
előírásai alapján a diákönkormányzat javaslatát figyelembe véve a tantestület dönt.

Az éves munkatervben határozza meg a tantestület a hagyományos iskolai 
programok időbeni elosztását, a tanítás nélküli munkanapokat. Erről az 
osztályfőnök ad tájékoztatást a tanulóknak az osztályfőnöki órán, a szülőknek 
pedig az első szülői értekezleten.

3.2. A tanítási nap rendje 

A tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon: 7.30 órától 16.00 óráig tart nyitva.

A tiszanánai székhelyintézményben a tornacsarnok a programok függvényében 
22.00-ig tarthat nyitva.
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A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt 
— eseti kérelmek alapján.

A tanulók kötelesek az első tanítási óra kezdete előtt legalább 10 perccel 
megérkezni. 

A gyerekeket iskolába kísérő szülők a tanítási óra előtt legkésőbb 5 perccel 
kötelesek elhagyni a tantermet illetve az iskolát.

A tanítási órák 45 percesek.

Kötelező tanítási órák 8.00-tól kezdődnek és 14.25-ig tartanak. Indokolt esetben az 
igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A testnevelési órákat a 
kicsengetés előtt 5 perccel be kell fejezni.

A tanítás megkezdése után a tanítást zavarni nem szabad, a későn érkező tanuló a 
lehetőségekhez mérten a legkisebb rendbontással foglalja el helyét és kapcsolódjon 
be a munkába. 

A tanítás időtartama alatt a tanulók az iskola épületét nem hagyhatják el, kivéve 
indokolt esetben az iskolavezetés írásos engedélyével, kilépőjével. 

A tanítás befejeztével, ebéd után csak az a tanuló tartózkodhat az iskolában, akire 
tanár felügyel, tehát foglalkozáson vesz részt. 

A napközis illetve a tanulószobai foglalkozások 13.30-kor, illetve a tanítási órák 
befejezése után kezdődnek és 16.00 óráig tartanak. 

A napközis foglalkozások időtartama 45 perc a foglalkozások között 15 perces 
szünettel. 

A napközis,  illetve a tanulószobai foglalkozások során  a kötött tanulási idővel 
jelölt foglalkozások alatt a tanuló nem mehet haza és a tanulási foglalkozás nem 
zavarható meg. 

3.3. A szülők, illetve idegenek napközbeni benntartózkodására vonatkozó 
szabályok

Az intézményben a zavartalan munkavégzés, a hatékonynevelés és tanítás 
érdekében a dolgozókon kívül 8.00 és 15.45 között csak kivételes esetben 
tartózkodhatnak szülők és idegenek. 

Idegenek csak engedéllyel, ügyintézés céljából, az ügyintézés időtartamáig 
tartózkodhatnak az iskolában. A portási feladatokat ellátó személy  a vendéget 
köteles  elkísérni a vezetői szobába.

Pedagógus az óráról csak különösen indokolt esetben, az intézményvezetés 
tudtával és jóváhagyásával  hívható ki óráról.

HÁZIREND �17



3.4. A tanítási órák rendje 

Egy - egy tanítási óra menetét és belső rendjét a szaktanár határozza meg. 

A tanuló kötelessége, hogy a tanítási órára tankönyveit, füzeteit és tájékoztató 
füzetét, valamint a tantárgy sajátosságainak megfelelő felszerelést magával hozza, 
és a tanítási órára előkészítse tanulói asztalára. 

A tanuló köteles képességeihez mérten a legnagyobb mértékben segíteni a tanár és 
tanulótársai tanórai munkáját.

A tanítási óra a becsengetéstől a kicsengetésig tart.

Ha a tanár 5 perc elteltével sem jelenik meg az órán, a hetesnek azt jelentenie kell 
az intézményvezető-helyettesi irodában. 

Szaktantermekben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat tanuló.

3.5. A szünetek rendje 

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

Sütő András Általános Iskola (székhelyintézmény és telephely):

 

Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája, alsó tagozat:

A tanóra
sorszáma

A tanóra
időtartama

A tanóra kezdő és
befejező időpontja
(csengetési rend)

A tanórát
követő szünet
időtartama

1. 45 perc 8.00 - 8.45 15

2. 45 perc 9.00 - 9.45 10

3. 45 perc 9.55 - 10.40 10

4. 45 perc 10.50 - 11.35 5

5. 45 perc 11.40 - 12.25 5

6. 45 perc 12.30 - 13.15

A tanóra
sorszáma

A tanóra
időtartama

A tanóra kezdő és
befejező időpontja
(csengetési rend)

A tanórát
követő szünet
időtartama

,,0” 25 perc 8.00 - 8.25 (KAP Ráhangolódó óra) 0

1. 45 perc 8.25 - 9. 10 15

2. 45 perc 9.25 - 10.10 10

3. 45 perc 10.20 - 11.05 10

A tanóra
sorszáma
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Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája, felső tagozat:

A tanulók (a hetesek kivételével)  kötelesek az óraközi szünetekben a tantermeket 
elhagyni, az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül lehetőség szerint az 
udvaron tölteni .

A szüneti tartózkodás rendjét (valamint a reggeli sorakozóét) – az időjárástól 
függően – a mindenkori ügyeletes nevelő módosíthatja.

A tanulók az udvaron jelző csengetésre vagy sípszóra sorakoznak és 
fegyelmezetten osztályonként egy csoportban a tantermekbe vonulnak. A 
fegyelmezett felvonulásról az ügyeletes nevelők gondoskodnak.

Az utolsó tanítási óra után pedagógus kísérettel kell az ebédlőhöz menni, illetve 
hazaindulni. Az étkeztetés ideje az ebédlőben 11.30-től 14.15-ig tart. 

4. 55 perc 11.05 - 12.00 (ebéd, szabadidő) 0

5. 45 perc 12.00 - 12.45 10

6. 45 perc 12.55 - 13. 40 10

7. 45 perc 13.50 - 14.35 15

8. 45 perc 14.50 - 15.35 5

8. 45 perc 15.40 - 16. 25

A tanóra
időtartama

A tanóra kezdő és
befejező időpontja
(csengetési rend)

A tanórát
követő szünet
időtartama

A tanóra
sorszáma

A tanóra
sorszáma

A tanóra
időtartama

A tanóra kezdő és
befejező időpontja
(csengetési rend)

A tanórát
követő szünet
időtartama

0. 45 perc 7.10-  7.55 5

1. 45 perc 8.00 - 8.45 15

2. 45 perc 9.00 - 9.45 15

3. 45 perc 10.00 - 10.45 10

4. 45 perc 10.55 - 11.40 10

5. 45 perc 11.50 - 12.35 10

6. 45 perc 12.45 - 13.30 10

7. 45 perc 13.40 - 14.25 5

8. 45 perc 14.30 - 15-15 5

9. 45 perc 15.20 - 16.05
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Aki délutáni elfoglaltsága miatt az iskolában marad, köteles a számára külön 
meghatározott felügyeletet igénybe venni (tanulószobán, napköziben, egyéb 
helyszínen).

3.6. Ebédelési rend 

Az ebédlőben mindenki az erre kijelölt felügyelő tanár jelenlétében étkezhet. 

 Az ebédeltetés rendjéről a tanév elején  tantestület dönt az órarend függvényében. 

Az ebédlőben csak étkezés céljából lehet tartózkodni, az étkezés befejeztével azt el 
kell hagyni. Az ebédlőben az iskolában is elvárt viselkedési normák mérvadóak.

4. A tanórán kívüli foglalkozások rendje

A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkörök, énekkar, sportköri foglalkozás) való 
tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint a szakszolgálatok 
szakvéleményében és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások 
kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév 
elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

4.1. Felzárkóztató foglalkozások, fejlesztő foglalkozások, habilitációs-
rehabilitációs foglalkozások

A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett 
tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok 
jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni 
foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 
iskola igazgatója adhat.

Fejlesztő foglalkozásra, valamint  habilitációs-rehabilitációs  foglalkozásra a 
tanulókat a szakszolgálatok illetve a  szakértői bizottságok kötelezik. A tanulók 
részvétele ezeken a foglalkozásokon kötelező. A mulasztás a kötelező tanórai 
foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá.

4.2. A napközi/tanulószoba működésére vonatkozó szabályok  

A csoportok indítása szülők kérésére, a fenntartói jóváhagyás függvényében  
történik.

A csoportok kialakításának szempontja az évfolyamonkénti működtetés. 

A felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, 

• mindkét szülő dolgozik, a gyermek felügyeletét nem tudják megoldani,

• elvált szülő egyedül neveli gyermekét,

• a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos  helyzetű tanulók,
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• a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók

A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő 
kérésére történik, kivételt a félév illetve a tanév végén közismereti tantárgyból 
elégtelen érdemjegyet szerző tanulók jelentenek.  Számukra a tanulószobai/
napközis foglalkozáson való részvétel  kötelező a Gárdonyi Géza Tagiskolában.

A napközis ellátás az utolsó tanítási óra végét követően ill. 13.30-kor kezdődik és 
16.00-ig tart. 

A napköziben 13.30 óráig ebédeltetés, szabadfoglalkozás, levegőzés történik, a 
tanév elején meghatározott időpontokban.

A napköziből való eltávozást csak a szülő - ellenőrzőbe írt - kérelmére 
engedélyezhet a csoportvezető nevelő. 

Az igazolatlan hiányzásra vonatkozó megállapítások értelemszerűen a napközire is 
vonatkozhatnak, azzal az eltéréssel, hogy ha a tanuló igazolatlan mulasztása 
meghaladja a 10 órát, az intézményvezető, illetve a tagintézmény vezetője, az 
osztályfőnök és a csoportvezető véleményének meghallgatása után kizárhatja a 
tanulót a csoportból. 

Indokolt esetben a lehetőségeket figyelembe véve évközi felvétel is lehetséges, 
melyről az intézményvezető, illetve a tagintézmény vezetője  dönt. 

A rendszeres felszereléshiány, valamint a magatartásproblémák a napközis 
foglalkozásoktól történő eltiltást eredményezhetik. A döntést az intézményvezető, 
illetve a tagintézmény vezetője hozza meg, az osztályfőnök és az érintett napközis 
nevelő véleményének kikérésével. 

4.3. A komplex alapprogram keretében megvalósuló tanórán kívüli foglalkozások  
a kömlői tagintézményben.

A komplex alapprogram keretében az alábbi tanórán kívüli foglalkozások 
szervezésére kerül sor: 

Alprogrami foglalkozások: osztályonként minden alprogram minimum heti egy 
órában a délutáni alprogrami foglalkozások (Testmozgásalapú alprogram [TA], 
Művészetalapú alprogram [MA], Digitális alapú alprogram [DA], Logikaalapú 
alprogram [LA], Életgyakorlat-alapú alprogram [ÉA]) kerül bevezetésre.

A mindennapos testnevelés a Testmozgásalapú alprogram tartalmainak 
megvalósításával 3 + 2 óra rendszerű  módon kerül megvalósításra.

A komplex alapprogram a 2018/2019-es tanévben az alsó tagozaton kerül 
bevezetésre, a magasabb évfolymokon bevonása felmenő rendszerben történik 
meg.
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Alprogrami foglalkozásokra, napközire és a tanulószobára vonatkozó további 
szabályok:

Az alprogrami foglalkozásokról, napközis és a tanulószobai foglalkozásról való 
hiányzást a szülőnek igazolnia kell.

A tanuló az alprogrami foglalkozásokról, napközis vagy a tanulószobai 
foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. 
Rendkívüli esetben — szülői kérés hiányában — a tanuló eltávozására az szaktanár 
, osztályfőnök,  igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.

Szakkörök/ ,,Te órád”

Az alprogramok mellett a délutáni időszakban az érdeklődéshez és egyéni 
igényekhez igazított, szintén délután szervezett, ún. „Te órád” foglalkozás heti 1-3 
órában ajánlott. A „Te órád” a diák által szabadon választható, a tanuló 
érdeklődéséhez, az és az iskola lehetőségeihez igazított foglalkozás. Ez lehet 
beszélgető óra, játék, egyéni differenciálás, felzárkóztatás és tehetséggondozás is, és 
akár egyéni, akár kiscsoportos, akár osztály, korcsoport, érdeklődési kör szerint stb. 
szervezett is. 

A különféle szakkörök/Te órád működése a tanulók egyéni képességeinek 
fejlesztését szolgálja. A szakkörök/Te órád jellegüket tekintve lehetnek 
művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös 
érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök/Te órád indításáról — a felmerülő 
igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével — az iskola igazgatója 
dönt. Szakkör vezetését — az igazgató beleegyezésével — olyan felnőtt is 
elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

4.4. Hivatalos ügyek intézése   

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodákban történik 8 és 16 óra között. 

Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg, 
melyről a szokásos módon értesíti a tanulókat és szüleiket az évzáró napján.

5. Az intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az 
iskolához tartozó területek használatának rendje

5.1. Általános szabályok 

Az iskola létesítményeit hivatalosan csak az intézménnyel tanulói, illetve 
közalkalmazotti jogviszonyban álló egyének használhatják. Más jogcímű 
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igénybevétel csak az igazgató írásos engedélyével lehetséges a kérelmező 
felelősségére.

Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az 
állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. 

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős 

• A közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

• Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

• Az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

• A tűz-és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 
használhatják. 

Tanítási idő után, évközi szünetekben, ha a tanulók nem külön engedéllyel, illetve 
nem tanári felügyelet mellett tartózkodnak az iskola területén értük az iskola 
felelősséget nem vállal. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni 
csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

Az iskolában felhalmozott eszközöket és berendezési tárgyakat a tanulók a 
megfelelő szakórákon, tanórákon vagy tanórán kívüli tevékenységek közben 
használhatják tanári felügyelet mellett. Elvárt, hogy a használt eszközöket 
sértetlen, tiszta állapotban, rendezetten adják vissza.A sérült, balesetveszélyessé 
váló eszközöket a tanárnak azonnal jelenteni kell. 

Az interaktív tábla felületének, illetve eszköztárának megrongálásáért anyagilag az 
az osztály felel, akinek az adott tanteremben van órája. 

Az iskola játszóudvara, valamint sportlétesítményei csak tanári felügyelettel 
használhatók a balesetekmegelőzése és a gyors segítségnyújtás érdekében. 

A tanári szobában a tanuló csak tanári engedéllyel léphet be.

5.2. A számítógéptermek használati rendje   

A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében 
tartózkodhatnak.

Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal 
jelenteni kell az esetlegesen észlelt hibákat. 
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A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. 
Játékok telepítése és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, 
egyébhardver eszközök bevitele tilos. 

Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott konfigurációs 
állományokat vissza kell állítani az eredeti állapotába. Használat során be kell 
tartani a vírusok elleni védekezés általános szabályait. 

A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. A 
számítógépterembe ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos, a foglalkozások 
során meg kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát.

A számítógépterem használati rendjére vonatkozó szaktanári utasításokat 
mindenki köteles betartani.

Továbbá be kell tartani az informatika teremben alkalmazott óvó és védő 
előírásokat: 

1. az adatvédelemmel kapcsolatban 

2. balesetvédelemmel kapcsolatban 

3. a gépek és a programok álapotának megőrzésével kapcsolatban 

5.3. A tornaterem használati rendje  

A tornatermek tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok engedélyével és 
felügyeletével használhatók, kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlők.

E fejezet alkalmazásában testnevelő tanár alatt a testnevelés foglalkozást tartó 
osztálytanító, a testnevelés szaktárgyi órát tartó helyettesítő pedagógus, továbbá a 
sport szakoktató is értendő.

A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is 
magukkal hozni. A felmentett tanuló a testnevelő tanár által kijelölt helyen 
tartózkodik az óra teljes időtartama alatt, amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan 
órát kap. Az állandó felmentett, a részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt 
tanulók szeptember végéig felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a 
testnevelő tanárnak.

Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy 
iskolaorvos javaslata alapján. Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem 
kell jelen lenniük az órákon, ha az az első vagy az utolsó. 

A testnevelési órára érkező tanulók megvárják, amíg az előző osztály elhagyja az 
öltözőket, csak ezután vonulhatnak be. Becsöngetésig az öltözőben fegyelmezetten 
viselkedve várják a tanárt. Az öltözőt elhagyva lekapcsolják a villanyokat, és 
kulcsra zárják az öltözők ajtaját.
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Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek elzárásáról az 
óra előtti szünetben a testnevelő tanár gondoskodik. Az öltözők és zuhanyozók 
rendjéért és tisztaságáért a tanulók felelősek.

A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi 
előírásokat. Baleset esetén, a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének.

5.4. Az ebédlő használatának rendje 

Az ebédlőt a tanulók nyitva tartás alatt vehetik igénybe.

Étkezés előtt - az egészségvédelem érdekében - ajánlott a kézmosás. 

Az ebédlőben önkiszolgálás van, a tanulók türelmesen álljanak sorban és legyenek 
udvariasak. 

Az étkezés befejezése után a tálcát, tányérokat, evőeszközöket a kijelölt helyen kell 
beadni. 

Mindenkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asztal 
és az étkező tisztaságára, rendjére.
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III.MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárásrendje

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. Az első évfolyamra felvételt nyert 
tanuló jogviszonya annak a tanévnek az első napjától érvényes, amelyre felvételt 
nyert. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve 
gyakorolhatja.

2. Felvétel, átvétel követelményei, eljárásrendje

A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el. 

Az iskola a körzetében lakó tanköteles tanulót köteles beírni az első osztályba, 
beiratkozását nem tagadhatja meg, és semmilyen felvételi körülményt nem 
támaszthat. 

A tanuló felvétele, átvétele másik iskolából, helyhiány miatti elutasítása az 
intézményvezető, illetve a tagintézmény-vezető jogköre. 

A tanulói jogviszonyt a Nkt. 50. §-a szabályozza. A tanulói jogviszony felvétel vagy 
átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. 
Mindkét módon történő jogviszony létesítéséről az intézményvezető, illetve a 
tagintézmény-vezető dönt.

A körzetünkben élő tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 
30-a között, a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett 
időpontban köteles beíratni intézményünkbe. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a 
tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 
érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 
figyelembe vételével az az intézményvezető, illetve a tagintézmény-vezető dönt.

2.1. Helyhiány esetén sorsolás lebonyolításának szabályaai

Intézményünkben nincs szükség a sorsolás részletes szabályainak kidolgozására, 
mivel a települések (Tiszanána, Kömlő)   egyetlen általános iskolájaként kötelesek 
vagyunk minden tanulót felvenni, aki az iskola (tiszanánai székhely, illetve kömlői 
tagiskola) körzetébe tartozik.

2.2. Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai

A gyerekek elosztása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

• fiú – lány arányok,

• szakértői bizottság szakértői véleménye,
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• hátrányos helyzetű

• halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek arányosan kerülnek elosztásra.

A beiratkozásnál az iskola gondosan áttanulmányozza az óvodáktól megküldött 
iskolaérettségi véleményt. Amennyiben problémára utaló jelet találnak (diszlexia, 
diszgráfia, diszkalkulia, ezekre utaló jelek, magatartászavar, beszédhiba, 
hyperativitás, figyelemzavar vagy egyéb részképesség-zavar )  akkor az 
osztálylétszámok kialakításánál figyelünk arra, hogy az ilyen gyerekek 
létszámának aránya egy-egy osztályban ugyanannyi legyen, gyermekek és a 
hatékonyabb pedagógia tevékenység érdekében.

Az osztályok kialakításánál figyelembe vesszük, hogy minden osztályba arányosan 
kerüljön  problémás gyerek, így a pedagógusok terhelése is arányosabb lesz. 

Iskolánkban tanév végén ill. első évfolyamon a beíratkozáskor  felmérjük a 
tanulószobai ill. napközis foglalkoztatás iránti szükségleteket.

3. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárásrendje

3.1. Megszűnés

Megszűnik a tanulói jogviszony:

• ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján;

• az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány 
kiállításának napján;

• kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.

3.2. Megszüntetés

A tankötelezettség megszűnése után az iskola kérelem hiányában is 
megszüntetheti a tanulói jogviszonyt

• ha a tanuló ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit 
második alkalommal nem teljesítette

• ha a tanuló az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott 
időnél igazolatlanul többet mulasztott

• ha a tanuló nem végezte el a nyolcadik évfolyamot és az iskolában nem folyik 
felnőttoktatás, illetve ott a tanuló nem kívánja folytatni a tanulmányait.
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4. Az iskolából való távozás rendje

Amennyiben a tanuló jogviszonya bármely okból megszűnik, az alábbiak szerint 
kell eljárnia:

• A távozó tanuló –miután a szülő bemutatta a fogadó iskola befogadó 
nyilatkozatát- az iskola titkárságán intézheti el a kiiratkozást.

• Az iskola könyvtárába vissza kell vinnie a kölcsönzött könyveket.

• A fogadó iskola visszaigazolása után a tanulót törlik a tanuló nyilvántartásból 
és egyúttal megküldik a fogadó iskolának a szükséges dokumentációt.

5. Védő, óvó előírások: egészségvédelem, dohányzás tilalma, 
balesetvédelem, vagyonvédelem, az öltözők használata

5.1. Egészségvédelem

Az iskola biztosítja tanulóinak az egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgá-
latára az adott tanévre meghatározott iskolaorvosi, fogorvosi és védőnői ellenőr-
zésen való részvételt.

5.2. Dohányzás

A Sütő András Általános Iskola közoktatási intézmény, ezért az 1999. évi XLII. 
törvény – a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól – értelmében sem zárt légterű helyiségben, 
sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely.

Az intézmény egész területén a dohányzás tilos!

5.3. Balesetvédelem

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell 
részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor. 

Az osztályfőnöki, biológia, számítástechnika, fizika, kémia és testnevelés óra 
megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi és elsősegély nyújtási 
oktatásban is részt kell venni a tanulóknak.

A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal 
kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának.

5.4. Vagyonvédelem

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési 
tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni, a károsodásokat, 
hibákat jelezni.
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5.5. Öltözők használata

Az öltözőket az osztályok beosztása szerint kell használni, s azt vagyonvédelmi 
okokból állandóan zárva kell tartani.

Az öltözőkben a szünetekben csak az tartózkodhat, akinek a testnevelés órára, 
egyéb foglalkozásra át kell öltöznie. A foglalkozások idején az öltözőt kulcsra kell 
zárni, benn senki nem tartózkodhat.

6. A tanulók rendszeres tájékoztatása, a tanulók 
véleménynyilvánításának színterei 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az időszerű 
feladatokról az intézményvezető illetve a tagintézmény vezetője, a 
diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

• az intézményvezető illetve a tagintézmény vezetője: a tanulókat az iskola 
igazgatója legalább évente egyszer a diáknapon - diákközgyűlésen, valamint 
rendszeresen iskolagyűlésen tájékoztatja az iskolában történtekről. 

• a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 
vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül ismerteti 
az iskolai élet aktualitásait. 

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

A fenti fórumokon a tanulók egyénileg vagy csoportosan véleményt 
nyilváníthatnak. 

7. A hetesek kötelességei

A két hetes feladatát megosztva teljesíti.

• Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, 
szellőztetés) a tiszta, kultúrált környezetet.

• Szünetben ügyelnek a tanterem rendjére, a fegyelemre, szükség esetén szólnak 
az ügyeletes tanárnak .

• Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig.

• Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket.

• Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel 
megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az intézményvezető-helyettesnek a tanár 
hiányát.
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• Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el.

• Ha az osztály a tantermét elhagyja, a világítást lekapcsolják, bezárják a 
helyiséget, a kulcsot a tanári szobába viszik.

• Az órák és a tanítási nap végén ellenőrzik az osztály rendjét, (tábla letörlése, 
padokból kipakolás, székek felrakása a padra, váltócipők elrendeztetése) 
tisztaságát, bezárják a termet, megöntözik a virágokat)

• Ha a hetes hiányzik, helyettesét az osztályfőnök jelöli ki.

• A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az 
osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról.

• A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.

8. A tanulói késések, hiányzások kezelési rendje

8.1. Késés

Ha a tanuló becsengetés és a tanár után érkezik a terembe, a napló/elektronikus 
napló mulasztási részében bejegyzést kap, mely a késés időtartamát jelenti. 

A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás 
időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló 
nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

A bejárók esetén - a közlekedési okok miatti – a késés igazoltnak tekintendő.

8.2. A tanulók mulasztására vonatkozó rendelkezések

A tanuló a hiányzás befejezésétől számított 5 napon belül köteles az 
osztályfőnöknek az orvosi igazolást leadni. Az 5 napon túl a pedagógus nem 
fogadja el az igazolást, a tanuló hiányzása igazolatlan lesz. 

A tanulók hiányzását az osztályfőnök folyamatosan figyelemmel kíséri, és havonta 
összesíti. Amennyiben a hiányzás minősége, vagy mennyisége azt indokolja, a 
törvény előírásainak megfelelően a szükséges intézkedéseket időben megteszi.

A pedagógus az igazolást dátummal és sorszámmal látja el, és egy erre a célra 
rendszeresített mappában őrzi. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig 
köteles megőrizni.

Ha a tanuló "hivatalosan" van távol az (iskola képviselete, tanulmányi és 
sportverseny stb.), hiányzását az éves összesítésben mellőzni kell.

Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát ezt a 
magatartásjegynek is tükröznie kell.
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A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:

a) a szülő a tanév során gyermeke 3  tanítási napról való távolmaradást szülői 

igazolással igazolhatja,

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,

c) a tanuló hatósági intézkedés vagy alapos indok miatt nem tudott megjelenni

d) a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha az alább részletezett módon  meghatározottak 
szerint engedélyt kapott a távolmaradásra.

A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az 
engedély megadásáról esetenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az 
intézményvezető illetve a tagintézmény vezetője dönt az osztályfőnök 
véleményének figyelembevételével. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló 
tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és 
azok okait.

A kérelmet írásban az intézmény vezetőjének  illetve a tagintézmény vezetőjének 
kell benyújtani, vállalva, hogy az iskolai tananyagban a távollét alatt is halad a 
tanuló. Az ilyen esetekben a hiányzó tanuló/szülő köteles előre megérdeklődni 
szaktanáraitól, hogy távolmaradása alatt milyen tananyagot vesznek és köteles azt 
bepótolva érkezni az iskolába. Az ilyen típusú távolmaradás esetén a tanuló nem 
mentesül semmilyen számonkérés alól.

e) a nyolcadikos tanulók beiskolázását segítjük azzal, hogy nyílt napokon vehetnek 
részt egy tanévben három  alkalommal, melyet a középiskolától kért és kapott 
részvételt igazoló lappal igazolhatnak. 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:

- bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,

- rendkívüli esetben, ha a tanuló önhibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. 
baleset, rendkívüli időjárás, stb.).

8.3. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. A szülők 
tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. §-ának előírásai 
szerint történik.

Az iskola köteles a szülőt írásban értesíteni : 

• a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, 
valamit akkor is, 

• ha a tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. 
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Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 
következményeire. 

Ha az iskola értesítése ellenére a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola 
a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló 
szülőjét. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az 
iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban a kormányhivatalt 
és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. 

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával 
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására 
figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást 
kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc 
órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, és 
ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló 
szülőjének az értesítésében.

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven 
órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési 
tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén 
harminc óra.

Igazolatlan mulasztások kezelése

Mulasztás Értesítési kötelezettség Nyomtatvány

Első alkalom Szülő közoktatási (felhívás)

Ismételt mulasztás Szülő
Gyermekjóléti Szolgálat

iskolai

10 óra Szülő
Gyermekjóléti Szolgálat
Járási Gyámhivatal

iskolai
iskolai
gyámhivatali
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9.  Tanulmányi kötelezettségek mulasztás miatti nem teljesítése

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem 
haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A 
nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a 
tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét. A nevelőtestület az 
osztályozóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak 
száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást.

Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri vagy meghaladja a félévi óraszám 
30 %-át,  és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 
értékelhető, a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie.

Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben 
az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendeletben meghatározott mértéket.

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

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

• hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök 
és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet.

10. Az iskolán kívüli rendezvényeken elvárt magatartás

 Az éves munkatervben rögzített ünnepélyeken a tanulók számára a részvétel az 
alkalomhoz illő öltözékben (sötét nadrág, szoknya, fehér felső) kötelező. Hiányzás 
csak orvosi vagy szülői igazolással engedélyezett.

Az iskolai rendezvényeken az igazgató, a szervező tanár illetve az osztályfőnökök 
utasításainak megfelelően kell részt venni.

30 óra Szülő
Gyermekjóléti Szolgálat
Járási Kormányhivatal Hatósági Osztály

iskolai
iskolai
szabálysértési

50 óra Szülő
Gyermekjóléti Szolgálat
Járási Gyámhivatal

iskolai
iskolai
gyámhivatali

Igazolatlan mulasztások kezelése

Mulasztás Értesítési kötelezettség Nyomtatvány
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A tanulónak egész magatartásával, szerepléseivel, öltözködésével arra kell 
törekednie, hogy az iskola jó hírnevét öregbítse.

Aki a magatartási szabályokat megszegi, büntetésben részesül. Az iskolai 
büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 
a vétség súlyától függően el lehet térni.

11. Fegyelmező intézkedések és alkalmazásuk elvei

Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában 
megszegi, igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, 
fegyelmi intézkedésben részesítendő. A fegyelmi intézkedés nem megtorló jellegű, 
hanem a súlyosabb fegyelemsértések megelőzésére szolgál, mint nevelési eszköz.

A fegyelmező intézkedésnek igazodnia kell a tanuló életkorához, és ahhoz a 
cselekményhez, amely miatt megállapításra kerül. 

Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, 
amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. A 
fegyelmező intézkedést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Az igazgatói írásbeli intést az osztályfőnök kezdeményezi. A fegyelmi 
intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba be kell írni.

Fegyelmi intézkedések: 

Szaktanári, napközis, ügyeletes tanári figyelmezteté/intés/megrovás: 

- a tantárggyal, szakkörrel, napközis foglalkozással, tanóra közti szünetekkel 
kapcsolatos fegyelemsértésért, a feladatok elvégzésének elmulasztásáért adható 

Osztályfőnöki figyelmeztetés: 

- 3 szaktanári, napközis és ügyeletes nevelői figyelmeztetésért 

- Fegyelmezetlen magatartásért 

- Kötelesség elmulasztásáért 

- A vállalt megbízás nem teljesítéséért 

- 1 igazolatlan óráért 

- A tanóra szándékos zavarásáért 

Osztályfőnöki intés: 

- a kötelességek sorozatos elhanyagolásáért 

- 2 igazolatlan óráért 
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- Az iskolaépület engedély nélküli elhagyásáért tanítási idő alatt 

- 3 osztályfőnöki figyelmeztetésért 

Igazgatói figyelmeztetés és intés: 

- a fentieknél súlyosabb rendbontásért 

- 2-nél több igazolatlan óráért 

- 2 osztályfőnöki intés után 

- Iskolánkhoz méltatlan magatartásért, másik tanuló, illetve felnőtt emberi 
méltóságának megsértéséért 

- Szándékos rongálásért 

Rendezvényektől való eltiltás

Különösen súlyos megítélés alá esik: 

- a durva verbális agresszió;

- a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital) iskolába hozatala, 
fogyasztása

- a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;

- 10 igazolatlan óra 

- mások emberi méltóságának megsértése 

- tartós tankönyvek szándékos rongálása (képkivágás, lapkitépés, ételfoltok a 
lapokon stb.) 

Kirívóan súlyos esetekben az 20/2012.(VIII.31) módosított EMMI rendelet 53.§-
ban előírtaknak megfelelően fegyelmi tárgyalást kell tartani. 

A fegyelmi eljárás és tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. A fegyelmi eljárást 
egyeztető eljárás az események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelesség 
szegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedők közötti megállapodás 
létrehozására irányul a sérelem orvoslása érdekébe. 

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő 
fél, kiskorú esetén annak szülője, valamint a kötelesség szegéssel gyanúsított fél 
kiskorú tanuló esetén szülője egyetért. 

A fegyelmi eljárást megelőzően az érintett felek figyelmét írásban kell felhívni az 
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. Az érintett fél az értesítés 
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kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az 
egyeztető eljárás lefolytatását. 

Amennyiben nem kéri az egyeztető eljárás lefolytatását vagy a bejelentés iskolába 
történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezet 
eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni 

Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető 
eljárás alkalmazását elutasíthatja. 

Ha a felek az egyeztető eljárás során írásban megállapodtak a sérelem orvoslásáról 
a fegyelmi eljárást legfeljebb 3 hónapra fel kell függeszteni. 

Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorúnak szülője nem 
kérte a fegyelmi eljárás folytatását, az eljárást meg kell szüntetni. 

Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az 
egyeztető eljárás megállapításait és a megállapításban foglaltakat a kötelességszegő 
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

12. A tanuló anyagi felelőssége

Gondatlanságból eredő és szándékos kár okozása esetén a tanuló kártérítésre 
kötelezett.

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles az ingyenesen rendelkezésére 
bocsátott kiadványok (tartós tankönyv) elvesztéséből, megrongálásából származó 
kárt az iskolának megtéríteni az alábbiak szerint:

• szándékos rongálás (nem rendeltetésszerű használat: tépett, laphiányos, 
összefirkált), vagy hiány esetén a kártérítés összege a teljes beszerzési ár.

• önhibán kívüli rongálás, hiány esetén (ha a tanuló azonnal jelentette), a 
kártérítési összeg a beszerzési ár 50%-a.

Mindez azonban nem vonatkozik a rendeltetésszerű használatból származó 
értékcsökkenésre 

Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.

Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége a kötelező legkisebb munkabér 
egyhavi összegének 50%-át nem haladhatja meg, míg szándékos esetben az okozott 
kár legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér öt havi összege lehet.
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A kártérítés mértékéről az igazgató dönt vizsgálat alapján. A tanulót és szüleit 
értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére.

A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad.

13. Tanulók jutalmazásának elvei és formái

A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi 
tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az 
iskola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a Diákönkormányzat 
dönthet. 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, 
aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul 
az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben 
részesíti, illetve jutalmazza. 

Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki: 

• eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

• kimagasló sportteljesítményt ér el, 

• az országos méréseken évfolyamonként, tantárgyanként a legjobb 
teljesítményt elérő diákokat, 

• tanulmányi versenyen kiemelkedően szerepel. 

• társát példamutatóan segíti 

A jutalmazás megvalósulhat: 

osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret 
alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért;

szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott 
tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért 
és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. 
munkáért;

igazgatói dicséret: tanulmányi körzeti, megyei, országos versenyen elért bármilyen 
helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő 
teljesítményt nyújt.

tantestületi dicséret: a tanuló legalább három tárgyra kiterjedő kiemelkedő – 
kitűnő - tanulmányi munkájáért, ha nincs jelesnél rosszabb osztályzata. Ehhez a 
dicsérethez jeles magatartás és példás szorgalomminősítés szükséges. 

A jutalmak formái:
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• könyvjutalom,

• tárgyjutalom,

• oklevél.

Díszpolgári oklevél 

Az a 8. osztályos tanuló, aki az intézményben folytatott tanulmányait magas 
szinten teljesítette (4,5 - 5), magatartása, szorgalma, közösségi munkája alapján 
példaként állítható társai elé,díszpolgári oklevélben részesülhet. 

Odaítéléséről az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület dönt. Az oklevél 
átadása a ballagáson történik. Az igazgatói és a nevelőtestületi dicséreteket az 
iskola tanulóinak tudomására kell hozni.

Az egész évben, osztályközösségében kiemelkedő munkát végzett tanulók 
tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Az 
intézményi szinten kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók igazgatói és általános 
nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel, 
könyvvel kell elismerni. 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye ( tanulmányi 
és kulturális versenyek győztesei, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért 
végzett kiemelkedő közösségi, stb.) jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola 
közössége előtt nyilvánosan veszi át az intézmény vezetőjétől.

Dicséretre, jutalmazásra javaslatot a diákönkormányzat, az osztályközösségek, 
diákközösség, a nevelőtestület, vagy a szülői szervezet tehet a tanév során 
bármikor. A javaslatot írásban az intézményvezetőnek kell eljuttatni.

A jutalmazásokat az intézmény faliújságján, az iskolaújságban, valamint az iskola 
honlapján is kihirdetjük

Tanulói közösségek jutalmazásai

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban is lehet részesíteni. 
Különféle meghirdetett vetélkedőkön, projektekben, tiszta-osztályterem versenyen 
stb. kiemelkedően teljesítő osztályok/csoportok az iskola anyagi lehetőségei 
szerint tárgyjutalomban, tanulmányi kiránduláson vehetnek részt, valamint 
iskolagyűlés keretében nyilvános méltatásban részesülnek, továbbá felkerülnek az 
iskola dicsőségtáblájára.
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14. A tanuló által előállított dolog, alkotás vagyoni joga

Az intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az iskola 
szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a 
tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével 
összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb 
feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. 

Ettől eltérően elkészült termékekre, dolgokra, alkotásokra külön megállapodást köt 
az iskola a tanulóval, ill. szülővel. 

15. Tanulmányok alatti vizsgák, a vizsgák tervezett ideje, a jelentkezés 
módja, határideje

Az osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló és javítóvizsga az alábbi részekből 
állhat:

Írásbeli vizsga:

· a rendelkezésre álló maximális idő tantárgyanként 60 perc

· egy vizsganapon legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet tartani

· a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell

biztosítani.

Szóbeli vizsga:

· egy tantárgyból egy vizsgázó maximum 15 percig felel

· minden vizsgázónak legalább 30 perc felk.szül.si időt kell biztosítani

· a tétel kifejtéséhez szüks.ges segédanyagokat a vizsgázó választja ki a vizsgán,

a segédanyagokról a vizsgáztató tanár gondoskodik

· egy vizsganapon legfeljebb 3 szóbeli vizsgát lehet tartani

· az egyes tantárgyak között legalább 15 perc pihenőidőt kell biztosítani a

vizsgázó számára.

15.1. Osztályozó vizsga

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

•  felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, (magántanuló) 
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• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 
egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

• a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
kétszázötven tanítási órát meghaladja, 

• egy adott tantárgyból a tanuló hiányzása tanítási órák harminc százalékát 
meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 
érdemjeggyel értékelhető 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:

• félév: a félévi osztályozó értekezletet megelőző 7 munkanap 

• év vége: az év végi osztályozó értekezletet megelőző 7 munkanap 

Az iskola igazgatója határozatban közli a szülővel az osztályozó vizsga időpontját, 
a vizsga előtt legalább egy hónappal. A tanuló a kézhezvételtől számítva három 
napon belül írásban jelentkezik a vizsgára, az igazgatónak címzett kérelemmel. 

A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az igazgató bízza meg 
feladatuk ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel az értesíti 
(szóban) az érintetteket. A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal 
vehet részt. 

A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 
irattárában 5 évig meg kell őrizni. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli 
dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. A 
szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet. Az írásbeli dolgozatot a 
szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával látja el. A 
dolgozatok egy év múlva selejtezhetők. 

Minden vizsgázónak a vizsgák megkezdése előtt 10 perccel meg kell jelenni.

A vizsga reggel 8 órától délután 17 óráig tarthat.

15.2. Különbözeti vizsga

Különbözeti vizsgát tesz:

 Más iskolából érkező tanulónak, amennyiben a tanuló más idegen nyelvet tanult, 
mint amilyen az átvevő iskolában van, különbözeti vizsgát kell tenni.

A különbözeti vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni.

15.3. Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 
befejezné.
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15.4. Javítóvizsga

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha

•  a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,

•  az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 
elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

 A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, 
(augusztus utolsó két hetében) tehet.

16. Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák tantárgyankénti, 
évfolyamonkénti követelményei

Részletesen a Házirend 1. számú melléklete tartalmazza.

17. A tantárgyválasztásra és módosítására vonatkozó szabályok

A szülők a pedagógiai program keretei között választhatnak a választható 
tantárgyak és foglalkozások közül. Amennyiben azonos foglalkozást több 
pedagógus is megszervez, úgy a tanulónak joga van választani a pedagógusok 
közül.

Az intézményvezető minden év április 15-éig a tantárgyfelosztás előkészítésének 
első lépéseként elkészíti a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a 
tanulók tantárgyat választhatnak. A tájékoztató tartalmazza, hogy előreláthatóan a 
tantárgyat/tantárgyakat melyik pedagógus fogja oktatni.

A tájékoztató véglegesítése előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai 
diákönkormányzat véleményét.

Az érintett tanulók illetve tanulók május 20-áig jelenthetik be a tantárgy 
választásával kapcsolatos igényeiket.

A tanév elején megkezdett választott tantárgy tanulása a tanév tartamára a 
tanulóra nézve kötelező.

A választott tanítási órát – hiányzás, számonkérés, osztályozás stb. tekintetében – 
úgy kell tekinteni, mint a kötelező órát.

A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja 
választását.

A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés következményeit tudomásul 
vette.
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Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási 
jogával, felvételi kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola 
igazgatójával, illetve az igazgató által kijelölt pedagógussal.

A szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanévben már nem 
kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán.

A szülő választhat, hogy erkölcstan vagy a felekezete szerinti hit és 
vallásoktatásban részesüljön gyermeke. A választható foglalkozásokra a 
jelentkezés írásban történik, május 20-ig. A tanuló szülője eddig az időpontig jelzi, 
hogy a következő tanévtől az egyházi jogi személy által megszervezett hit- és 
erkölcstan vagy a kötelező erkölcstan órán kíván részt venni a vonatkozó 
jogszabályok szerint.

A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti.1 
alkalommal –biztosított tanulóink számára a hitoktatás.

18. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és 
felosztásának elvei

Intézményünk nem állapít meg szociális ösztöndíjat és szociális támogatást a 
törvényi előírásokon felül.

19. A tankönyvrendelés módja, a nem alanyi jogon járó 
tankönyvtámogatás elve és elosztási rendje

19.1. A tankönyvrendelés módja

Az iskolák az ingyenes tankönyvre, normatív kedvezmény igénybevételére 
jogosult tanulók létszámát felmérik. Ezt követően a tankönyvtámogatás összegét - 
az éves központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint - a 
fenntartó által a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és 
csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére használhatják fel 
oly módon, hogy a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az 
iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek 
vételárának beszedése mint állami közérdekű feladat a Könyvtárellátó 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-n (a továbbiakban: KELLO)keresztül 
történik.

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az 
intézményvezető a felelős. Az intézményvezető elkészíti a következő tanév 
tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben 
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közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos 
feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem 
munkaköri feladata. Díjazása a Könyvtárellátóval kötött szerződésből következik.

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy - a tankönyvtámogatás, a 
tankönyvkölcsönzés, a tankönyv napközis és tanulószobai elhelyezése – az iskola 
minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. Az 
igényjogosultak számára az ingyenes tankönyvellátást minden korlátozás nélkül 
kell biztosítani, a szülőktől semmilyen pénzbeli kiegészítő hozzájárulás nem 
követelhető.

A tankönyvfelelős a tankönyvrendeléssel összefüggő feladatokat a KELLO által 
működtetett elektronikus információs rendszeren keresztül végzi.

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, 
hogy azt a szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői 
szervezet véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról. 
Hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes 
tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja 
megoldani.

Az iskola a KELLO - val áll szerződésben a feladat ellátására, mely minden 
fázisában a fenntartó Egri Tankerületi Központ ellenőrzésével és jóváhagyásával 
történik.

A tankönyvcsomagok kiszállításának időpontja a KELLO által közölt nap.

Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásból 
értékesítésre átveszi, majd a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással 
kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában.

19.2. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és elosztási rendje

A 2018-2019-es tanévtől az általános iskola 1-8. évfolyamán tanuló minden diák 
számára a tankönyvek ingyenesek, a tankönyvtámogatás alanyi jogon jár iskolánk 
minden tanulójának. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elosztásának 
elveiről és rendjéről ezért az intézményi házirend nem rendelkezik.

20. Az ingyenes tankönyvek és pedagógus kézikönyvek kölcsönzése

A 2018-2019-es tanévtől az általános iskola 1-8. évfolyamán tanuló minden diák 
számára a tankönyvek ingyenesek.

A jogszabályban meghatározott lehetőségek közül iskolánk

elsősorban az iskolai könyvtárból való kölcsönzéssel, ill.
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tanulószobai, napközis tankönyvletétek biztosítása a tanórai felkészüléshez 
könyvtári letétek kihelyezésével

biztosítja az arra jogosult tanulók számára az ingyenes tankönyveket.

A munkafüzetek, munkatankönyvek, témazáró feladatlapok minden tanévben 
újonnan kerülnek beszerzésre és a tanuló tulajdonába kerülnek.

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók a tanév során használt tartós 
tankönyveket és segédkönyveket szeptemberben a tankönyvtárból kölcsönzik.

A jogosultak a tankönyvosztás időpontjában vehetik át az ingyenes tankönyveket a 
tankönyvfelelőstől.

Az ingyenes tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása az aláírt átvételi 
elismervénnyel történik. Az átvételi elismervény aláírásával a felhasználó elfogadja 
az egyedi nyilvántartás tényét, valamint vállalja, hogy a kölcsönzött 
dokumentumért anyagi felelősséggel tartozik, és hogy azt visszaszolgáltatja a 
tankönyvtárnak.

A diákok a tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, 
illetve tanév közben felvett tankönyveket a tankönyvtárban leadni.

Tanév közben történő távozás esetén az eltávozás előtt a használatba kapott 
könyvekkel el kell számolni.

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv 
elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében 
meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtérítenie a 
tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.

A tanuló saját tulajdonát képezik a számára ingyenesen - a pénzügyi támogatás 
keretében, a tankönyvek átvételét igazolva - átvett munkafüzetek, 
feladatgyűjtemények. Ezeket nem kell a könyvtárba visszaszolgáltatnia.

A pedagógusok és a tanév közben beíratkozó diákok a tanév során szükséges 
köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által 
meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.

21. Az elektronikus napló szülő részéről történő hozzáférés módja

Intézményünkben a 2018/2019 tanévtől kezdve bevezeti a KRÉTA elektronikus 
napló használatát. 

Célja, hogy a szülő naprakész információkhoz jusson gyermekének tanulmányi 
adatairól és esetleges hiányzásairól. 
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Az osztályfőnökök kötelessége, hogy a belépéshez szükséges adatok (felhasználói 
név és jelszó) eljussanak a szülőkhöz.

Az elektronikus naplóhoz a jogosultak az osztályfőnöktől kapott személyes kóddal 
férhetnek hozzá. A hozzáférési kód megadása mellett a szülők tájékoztatást kapnak 

• az elektronikus napló interneten át történő elérési útvonaláról,

• az elektronikus napló használati rendjéről, a belépés, bejelentkezés módjáról,

• a központilag generált kód, jelszó megváltoztatásának célszerűségéről, és 
módjáról, arról, hogy a gyermeke osztályzatait hogyan tudja megtekinteni.

• a szülő megnézheti gyermeke tanulmányi eredményét: tantárgyankénti jegyeit, 
illetve tanulmányi átlagát

• a szülő megtekintheti gyermeke órarendjét, hiányzásait.

Az iskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségeinek egy részét is az elektronikus 
naplón keresztül teljesíti. Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoztatja a 
szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos 
eseményekről legalább öt nappal az esemény előtt.

22. Térítési és tandíj befizetése, visszafizetése

A köznevelési  törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított 
szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és 
az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt 
kikéri az iskolaszék, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét.

Étkezési térítési díjak: 

Az étkezési díj befizetésének időpontjairól, a visszatérítés szabályairól, feltételeiről  
a szülők a befizetés helyszínén kifüggesztett tájékoztatóból értesülnek. 

Az iskola működtetője által megállapított étkezési térítési díjat havonta előre, 
legkésőbb az adott hónap 10. napjáig kell befizetni az Önkormányzat 
pénztárosánál készpénzben.

Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül 
elszámolásra, ha az étkezést a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre az 
Önkormányzat illetékes munkatársánál lemondja.
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MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Az osztályozó vizsgák évfolyamonkénti, tantárgyankénti 
követelményei
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Hatályos: A házirend a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és 
határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény 
előző házirendje.

Módosítás szabályozása:

A módosításra bármely tanuló, pedagógus, írásban tehet javaslatot a DÖK 
vezetőjének vagy az igazgatónak. 

A nevelőtestület 30 napon belül határozatot hoz.

Nyilvánosságra hozatal módja:

A tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik:

az iskola honlapján;

az iskola nevelői szobáiban

az intézményvezetői és a tagintézmény-vezetői irodában.
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IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

3. 1. A diákönkormányzat nyilatkozata 

A házirendet a székhelyintézmény Sütő András általános Iskola diákönkormányzata …….  

év ………. hó ……napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a 

diákönkormányzat véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során, a 

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

Kelt: ……………………., …………… év ……………. hónap ………nap

…………………………………..

A diákönkormányzat vezetője

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat)

A házirendet a Gárdonyi Géza Tagiskola diákönkormányzata …….  év ………. hó ……

napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat 

véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott 

ügyekben gyakorolta. 

Kelt: ……………………., …………… év ……………. hónap ………nap

…………………………………..

A diákönkormányzat vezetője

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat)
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3.2  A szülői szervezet nyilatkozata

A házirendet a székhely-intézmény szülői szervezete ………..év ………… hó ………

napján tartott ülésen megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet 

véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott 

ügyekben gyakorolta. 

Kelt: ……………………………….., ………..év …………hónap ………nap

…………………………………………….

szülői szervezet vezetője

A házirendet a tagintézmény szülői szervezete ………..év ………… hó ………napján 

tartott ülésen megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet 

véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott 

ügyekben gyakorolta. 

Kelt: ……………………………….., ………..év …………hónap ………nap

…………………………………………….

szülői szervezet vezetője
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3.3 Az intézményi tanács nyilatkozata

A házirendet az intézményi tanács ………..év ………… hó ………napján tartott ülésen 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát 

jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

Kelt: ……………………………….., ………..év …………hónap ………nap

…………………………………………….

intézményi tanács elnöke

(mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat)
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3.4 A nevelőtestület nyilatkozata

A házirendet az intézmény nevelőtestülete …………….. év ……….hó ……..napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

……………………………………………

hitelesítő nevelőtestületi tag

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat, jelenléti ív, határozatképesség 

megállapítása, az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók 

száma és aránya, keltezés, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők aláírása.)
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3.5 Fenntartói nyilatkozat

Jelen házirenddel kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 25 § 

(4) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő 

rendelkezések

………………………………..

………………………………..

………………………………..

……………………………….

(fejezet és címmegjelölések)

vonatkozásában az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. 

Kelt: …………………………., ……….év …………………hónap …….nap 

…………………………………………..

fenntartó képviselője

Ikt. sz. ………………….

HÁZIREND �52



DÖK értekezlet – Székhely intézmény

Jegyzőkönyv

Helyszín: Sütő András Általános Iskola hivatalos helyisége

Időpont: 2018. 05. 03. 

Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

I. Ügyrendi kérdések

M. Szűcs István köszönti a megjelenteket. 

1. Megállapítja, hogy a 12 fő szavazásra jogosult közül 12 fő jelen van, a DÖK értekezlete 

határozatképes. 

2. Javaslatot tesz a DÖK értekezletének jegyzőkönyv vezetőjére, Lakatos Viktória, 

hitelesítőnek Burai Vanessza és Mányi Marianna személyére. 

A DÖK részéről más személyre javaslat nem érkezett.

Megállapítja, hogy a DÖK ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta az 

értekezlet jegyzőkönyv-vezetőjének Lakatos Viktóriát,  míg hitelesítőnek Burai Vanesszát  

és Mányi Mariannát..

3. Javaslatot tesz az értekezlet napirendi pontjára. 

A javasolt napirenden túl a DÖK részéről más napirendi pontra javaslat nem érkezett. 

Megállapítja, hogy a DÖK ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta az 

alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

A Sütő András Általános Iskola és Tagiskolájának Házirendje
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II. Napirendi pontok megtárgyalása

M.  Szűcs  István  részletesen,  az  interaktív  tábla  segítségével  ismerteti  a  Sütő  András 

Általános Iskola és tagiskolájának  Házirendjét. 

Kéri  a  szavazás  formájának  megvitatását:  nyílt  vagy  titkos  szavazás.  A DÖK  a  nyílt 

szavazás mellett voksolt 100 %-ban. A nyílt szavazás során a DÖK 12 .főjének a véleménye 

megerősíti a Sütő András Általános Iskola  és Tagiskolája Házirendjének elfogadását. M. 

Szűcs István megállapítja, hogy a DÖK ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag 

elfogadja a Sütő András Általános Iskola és Tagiskolája Házirendjét. 

A DÖK részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a DÖK tagjai nem kértek. 

                                                      …………………………………

                                                  M. Szűcs István  levezető

                                        

                                                   ……………………………………..

                                                            jegyzőkönyvvezető

………………………………..                                                        ……………………………

hitelesítő                                                                                                 hitelesítő
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DÖK 

JELENLÉTI ÍV

Helyszín:  A Sütő András Általános Iskola hivatalos helyisége

Időpont: 2018. május 3. 

Osztály Név Aláírás

5.a Szutor Melinda

Németh Alex

5.b Németh Emília

Németh Vilmos

6.a Lólé András

Lólé Elemér

6.b Lakatos Viktória

Nagy Margaréta

7. Nagy Annamária

Burai Vanessza

8. Mányi Marianna

Lakatos Edit

DÖK 
segítő 
pedagógus

Halmi Ágnes
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Ikt. szám: …………

DÖK értekezlet –tagintézmény

Jegyzőkönyv

Helyszín: Sütő András Általános Iskola  Gárdonyi Géza Tagiskolájának hivatalos 

helyisége

Időpont: 2018. 05. 03. 

Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

I. Ügyrendi kérdések

Bata Róbertné köszönti a megjelenteket. 

1. Megállapítja, hogy a 14 fő szavazásra jogosult közül 14 fő jelen van, a DÖK értekezlete 

határozatképes. 

2. Javaslatot tesz a DÖK értekezletének jegyzőkönyv vezetőjére, Kállai Mercédesz,  

hitelesítőnek  pedig Antók Gábor  és Illés Tamás Dávid. személyére. 

A DÖK részéről más személyre javaslat nem érkezett.

Megállapítja, hogy a DÖK ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta az 

értekezlet jegyzőkönyv-vezetőjének Kállai Mercédeszt,  míg hitelesítőnek Antók Gábort és 

Illés Tamás Dávidot. 

3. Javaslatot tesz az értekezlet napirendi pontjára. 

A javasolt napirenden túl a DÖK részéről más napirendi pontra javaslat nem érkezett. 

Megállapítja, hogy a DÖK ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta az 

alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

A Sütő András Általános Iskola és Tagiskolájának Házirendje
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II. Napirendi pontok megtárgyalása

Bata  Róbertné  részletesen,  az  interaktív  tábla  segítségével  ismerteti  a  Sütő  András 

Általános Iskola és tagiskolájának  Házirendjét. 

Kéri  a  szavazás  formájának  megvitatását:  nyílt  vagy  titkos  szavazás.  A DÖK  a  nyílt 

szavazás mellett voksolt 100 %-ban. A nyílt szavazás során a DÖK 14 főjének a véleménye 

megerősíti a Sütő András Általános Iskola  és Tagiskolája Házirendjének elfogadását. Bata 

Róbertné  megállapítja,  hogy a  DÖK ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  egyhangúlag 

elfogadja a Sütő András Általános Iskola és Tagiskolája Házirendjét. 

A DÖK részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a DÖK tagjai nem kértek. 

                                                      …………………………………

                                                       Bata Róbertné  levezető

                                        

                                                   ……………………………………..

                                                            jegyzőkönyv-vezető 

………………………………..                                                        ……………………………

hitelesítő                                                                                                 hitelesítő
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DÖK értekezlet -tagintézmény

JELENLÉTI ÍV

Helyszín:  A Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolájának hivatalos 

helyisége

Időpont: 2018. május 3. 

Osztály Név Aláírás

5.a Kállai Eszter

Száva Mirella

5.b Kállai Fanni

Lólé Henrietta

6.a Lakatos Patrícia

Bari Krisztián

6.b Kállai Karina

Illés Tamás Dávid

7.a Kállai Mercédesz

Turó Jázmin

7.b Besenyei Máté

Rácz József

8.a Antók Gábor

Németh Szabolcs

DÖK 
segítő 
pedagógus

Antal-Olajos Renáta
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Ikt  szám:…………………

Intézményi Tanács értekezlet

Helyszín: A Sütő András Általános Iskola hivatalos helysége

Időpont: 2018. május 4.

Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolt jelenléti ív szerint

I. Ügyrendi kérdések

M. Szűcs István köszönti a megjelenteket.

1. Megállapítja, hogy a……….. fő szavazásra jogosult közül ……….fő jelen van, a 

rendkívüli Intézményi Tanács értekezlete határozatképes. 

2. Javaslatot tesz a rendkívüli intézményi Tanács értekezletének jegyzőkönyv-vezetőjére: 

……………………….., hitelesítőnek ………………………. és ……………………………

személyére.

Az intézményi Tanács részéről más személyekre javaslat nem érkezett. 

Megállapítja, hogy az Intézményi Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

elfogadta az értekezlet jegyzőkönyv-vezetőjének …………………………………., míg 

hitelesítőnek …………………………………… és …………………………………………..

3. Javaslatot tesz az értekezlet napirendi pontjaira. 

A javasolt napirenden túl az Intézményi Tanács részéről más napirendi pontra vonatkozó 

javaslat nem érkezett. Megállapítja, hogy az Intézményi Tanács ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pont megtárgyalását:

A Sütő András Általános Iskola és Tagiskolájának Házirendje
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II. Napirendi pontok megtárgyalása

M. Szűcs  István   részletesen,  az  interaktív  tábla  segítségével  ismerteti  a  Sütő  András 

Általános Iskola és Tagiskolájának  Házirendjét. 

Kéri  a  szavazás  formájának  megvitatását:  nyílt  vagy  titkos  szavazás.  Az  intézményi 

Tanács a nyílt szavazás mellett voksolt 100 %-ban. A nyílt szavazás során az intézményi 

Tanács  ………  főjének  a  véleménye  megerősíti  a  Sütő  András  Általános  Iskola   és 

Tagiskolája Házirendjének elfogadását. M. Szűcs István  megállapítja, hogy az Intézményi  

Tanács  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  egyhangúlag  elfogadja  a  Sütő  András 

Általános Iskola és Tagiskolája Házirendjét. 

Az intézményi Tanács  részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget az 

intézményi Tanács tagjai nem kértek. 

                                                   ………………………………………

                                                      M. Szűcs István levezető

                                                     ………………………………………..

                                                         jegyzőkönyv-vezető

………………………………………                             ……………………………………….

                    hitelesítő                                                                       hitelesítő

HÁZIREND �60



Intézményi Tanács értekezlet

JELENLÉTI ÍV

Helyszín: Sütő András Általános Iskola  hivatalos helyisége

Időpont: 2018. május 4. 

Sorszám Név Aláírás

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

7. 
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Ikt. szám: ………………..

Szülői munkaközösségi értekezlet – Székhely intézmény

Jegyzőkönyv

Helyszín: Sütő András Általános Iskola hivatalos helyisége

Időpont: 2018. 05. 04. 

Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

I. Ügyrendi kérdések

M. Szűcs István köszönti a megjelenteket. 

1. Megállapítja, hogy a ............ fő szavazásra jogosult közül ………… fő jelen van, a Szülő 

munkaközösségi  értekezlete határozatképes. 

2. Javaslatot tesz a Szülői Munkaközösség értekezletének jegyzőkönyv vezetőjére, 

…………………………… hitelesítőnek ………………………… és 

…………………………………… személyére. 

A Szülői munkaközösség részéről más személyre javaslat nem érkezett.

Megállapítja, hogy a Szülői munkaközösség ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

egyhangúlag elfogadta az értekezlet jegyzőkönyv-vezetőjének ……………………………., 

míg hitelesítőnek ………………………………………………. és 

…………………………………………..

3. Javaslatot tesz az értekezlet napirendi pontjára. 

A javasolt napirenden túl a  Szülői munkaközösség részéről más napirendi pontra javaslat 

nem érkezett. Megállapítja, hogy a Szülői munkaközösség ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

A Sütő András Általános Iskola és Tagiskolájának Házirendje
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II. Napirendi pontok megtárgyalása

M.  Szűcs  István  részletesen,  az  interaktív  tábla  segítségével  ismerteti  a  Sütő  András 

Általános Iskola és tagiskolájának  Házirendjét. 

Kéri  a  szavazás  formájának  megvitatását:  nyílt  vagy  titkos  szavazás.  A  Szülői 

munkaközösség  a  nyílt  szavazás  mellett  voksolt  100  %-ban.  A nyílt  szavazás  során  a 

Szülői  munkaközösség  …….főjének  a  véleménye  megerősíti  a  Sütő  András  Általános 

Iskola  és Tagiskolája Házirendjének elfogadását.  M. Szűcs István megállapítja,  hogy a 

Szülői munkaközösség ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a Sütő 

András Általános Iskola és Tagiskolája Házirendjét. 

A Szülői munkaközösség részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a Szülői 

munkaközösség tagjai nem kértek. 

                                                      …………………………………

                                                  M. Szűcs István  levezető

                                        

                                                   ……………………………………..

                                                            jegyzőkönyv-vezető

………………………………..                                                        ……………………………

hitelesítő                                                                                                 hitelesítő
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Szülői munkaközösségi értekezlet  

JELENLÉTI ÍV

Helyszín:  A Sütő András Általános Iskola hivatalos helyisége

Időpont: 2018. május 4. 

Osztály Név Aláírás

1.a

1.b

2.a
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Ikt. szám: …………

Szülői munkaközösség értekezlet –tagintézmény

Jegyzőkönyv

Helyszín: Sütő András Általános Iskola  Gárdonyi Géza Tagiskolájának hivatalos 

helyisége

Időpont: 2018. 05. 04. 

Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

I. Ügyrendi kérdések

Bata Róbertné köszönti a megjelenteket. 

1. Megállapítja, hogy a 24 fő szavazásra jogosult közül 19 fő jelen van, a Szülői 

munkaközösség értekezlete határozatképes. 

2. Javaslatot tesz a Szülői Munkaközösség értekezletének jegyzőkönyv vezetőjére, Kállai 

Tamásné, hitelesítőnek  pedig Csík Klaudia  és Turó Zsuzsanna személyére. 

A Szülői munkaközösség részéről más személyre javaslat nem érkezett.

Megállapítja, hogy a Szülői munkaközösség ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

egyhangúlag elfogadta az értekezlet jegyzőkönyv-vezetőjének Kállai Tamásnét,  míg 

hitelesítőnek Csík Klaudiát és Turó Zsuzsannát. 

3. Javaslatot tesz az értekezlet napirendi pontjára. 

A javasolt napirenden túl a Szülői munkaközösség részéről más napirendi pontra javaslat 

nem érkezett. Megállapítja, hogy a Szülői munkaközösség ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

A Sütő András Általános Iskola és Tagiskolájának Házirendje
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II. Napirendi pontok megtárgyalása

Bata  Róbertné  részletesen,  az  interaktív  tábla  segítségével  ismerteti  a  Sütő  András 

Általános Iskola és tagiskolájának  Házirendjét. 

Kéri  a  szavazás  formájának  megvitatását:  nyílt  vagy  titkos  szavazás.  A  Szülői 

munkaközösség  a  nyílt  szavazás  mellett  voksolt  100  %-ban.  A nyílt  szavazás  során  a 

Szülői munkaközösség 19 főjének a véleménye megerősíti a Sütő András Általános Iskola 

és  Tagiskolája  Házirendjének  elfogadását.  Bata  Róbertné  megállapítja,  hogy  a  Szülői 

munkaközösség  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  egyhangúlag  elfogadja  a  Sütő 

András Általános Iskola és Tagiskolája Házirendjét. 

A Szülői munkaközösség részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a Szülői 

munkaközösség tagjai nem kértek. 

                                                      …………………………………

                                                       Bata Róbertné  levezető

                                        

                                                   ……………………………………..

                                                            jegyzőkönyv-vezető 

………………………………..                                                        ……………………………

hitelesítő                                                                                                 hitelesítő
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Szülői munkaközösségi értekezlet - tagintézmény

JELENLÉTI ÍV

Helyszín:  A Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolájának hivatalos 

helyisége

Időpont: 2018. május 4. 

Osztály Név Aláírás

1.a

2.a Csonka Erzsébet

Farkas Mária

3.a Turó Zsuzsanna

Burai Mária

3.b Fehér Tünde Ilona

Turó Magdolna

4.a Turó Melinda

Csík Klaudia

5.a Kovács Natasa

Kállai Erika

5.b Kállai Sándorné

Galambos Brigitta

6.a Ambrus Veronika

Dúl Rita

6.b Rézműves Attiláné

Balázs Brigitta

7.a Kis Éva

Kállai Tamásné

7.b Bari Katalin

Bari Lászlóné

8.a Németh Lehelné

Antókné Lakatos Natasa
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Ikt. szám:

 Nevelőtestületi értekezlet

Jegyzőkönyv

Helyszín: Sütő András Általános Iskola  hivatalos helyisége

Időpont: 2018. 05. 04. 

Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

I. Ügyrendi kérdések

M. Szűcs István köszönti a megjelenteket. 

1. Megállapítja, hogy a………….  fő szavazásra jogosult közül  fő jelen van, a 

nevelőtestület értekezlete határozatképes. 

2. Javaslatot tesz a nevelőtestületi  értekezlet jegyzőkönyv vezetőjére, 

………………………., hitelesítőnek  pedig ………………………  és ………………….. 

személyére. 

A nevelőtestület részéről más személyre javaslat nem érkezett.

Megállapítja, hogy a nevelőtestület ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

elfogadta az értekezlet jegyzőkönyv-vezetőjének ………………….,  míg hitelesítőnek 

……………………… és ………………………………... 

3. Javaslatot tesz az értekezlet napirendi pontjára. 

A javasolt napirenden túl a nevelőtestület részéről más napirendi pontra javaslat nem 

érkezett. Megállapítja, hogy a nevelőtestület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

A Sütő András Általános Iskola és Tagiskolájának Házirendje
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II. Napirendi pontok megtárgyalása

M.  Szűcs  István  részletesen,  az  interaktív  tábla  segítségével  ismerteti  a  Sütő  András 

Általános Iskola és tagiskolájának  Házirendjét. 

Kéri a szavazás formájának megvitatását: nyílt vagy titkos szavazás. A nevelőtestület a 

nyílt szavazás mellett voksolt 100 %-ban. A nyílt szavazás során a nevelőtestület ………

főjének   véleménye  megerősíti  a  Sütő  András  Általános  Iskola  és  Tagiskolája 

Házirendjének  elfogadását.  M.  Szűcs  István  megállapítja,  hogy  a  nevelőtestület 

ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  egyhangúlag  elfogadja  a  Sütő  András  Általános 

Iskola és Tagiskolája Házirendjét. 

A nevelőtestület részéről kérdés nem érkezett, hozzászólásra lehetőséget a nevelőtestület 

tagjai nem kértek. 

                                                      …………………………………

                                                       M. Szűcs István  levezető

                                        

                                                   ……………………………………..

                                                            jegyzőkönyv-vezető 

………………………………..                                                        ……………………………

hitelesítő                                                                                                 hitelesítő
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Ikt. szám:……………..

NEVELŐTESTÜLETI HATÁROZAT

A Sütő András Általános Iskola és a Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza 

Tagiskolája nevelőtestülete a 2018. május 4-i nevelőtestületi értekezleten az alábbi 

határozatot hozta:

Kivonat a ……………….iktatószámú 2018. 05.04. jegyzőkönyv alapján:

A ………………………..iktatószámú (05.04.) számú NEVELŐTESTÜLETI HATÁROZAT 

(határozathozatal módja: nyílt szavazás egyszerű többséggel.

A Sütő  András  Általános  Iskola  és  a  Sütő  András  Általános  Iskola  Gárdonyi  Géza 

Tagiskolája  nevelőtestülete  a   Sütő  András  Általános  Iskola  és  Tagiskolája  Házirendjét 

elfogadta.

Szavazás: Jelen volt …….. fő (a nevelőtestület határozatképes) 

Igen: …….. fő

Nem: -

Tartózkodott: -

……………………………………..

jegyzőkönyv-vezető

………………………………………..                              ……………………………………

              hitelesítő                                                                                            hitelesítő
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Az osztályozó vizsgák 

évfolyamonkénti, 

tantárgyankénti 

követelményei 

A Sütő András Általános Iskola 

Házirendjének

 1. számú melléklete
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Tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a közne- velési intézmények névhasználatáról szabályozza átfogóan az értékelést 
és a vizsgák rendjét, az alapszabályozást a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről teszi meg. 

Általános alapelvek 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, 
akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik 
alapján nem lehetett meghatározni, vagy akik a pedagógiai programban 
meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeretnék a 
követelményeket teljesíteni. 

A vizsgák szabályai vonatkoznak az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki vizsgára jelentkezik, 
• akit a nevelőtestület határozatával vizsgára utasít, 
• kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az 

intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga 
letételét írja elő, 

• a vendégtanulói jogviszony keretében vizsgaköteles tanulókra.  

Jelen szabályzat az iskolánk által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

• osztályozó vizsgákra 
• különbözeti vizsgákra 
• javító vagy pótló vizsgákra vonatkozik. 

A tanulmányok alatti vizsgán a kiemelt figyelmet igénylő tanulók számára a vizsga 
során biztosítjuk mindazon mentességeket, kedvezményeket, amelyet az 
érvényes szakértői vélemény javasol. 

Osztályozó vizsga 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
meghaladja 

• a kétszázötven tanítási órát, 
• az elméleti tanítási órák húsz százalékát, 
• egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, 

• és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 
értékelhető, a  tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület 
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engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozó 
vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak 
száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az 
értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem 
minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló 
mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 
mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 
osztályozó vizsgát kell tennie. 

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához vagy 
adott tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozó vizsgát kell 
tennie, akkor is, ha 

• külföldi tartózkodás, magántanulói státusz, illetve egyéb ok miatt az igazgató 
engedélyezte számára az osztályozóvizsga letételét, 

• felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de 
osztályozóvizsga letételére kötelezték, 

• tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, 
illetve vala- mennyi tantárgyból. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 
teljesítésére vonatkozik. 

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet, 
intézményünkben két alkalommal, a félévi és év végi jegyek lezárást megelőző 
időszakban szervezzük meg azokat.  

Az oszályozó vizsga követelményeit (témaköröket, segédanyagokat) az intézmény 
pedagógiai programja tartalmazza. 

Sikertelen osztályozó vizsga esetén a tanuló javító vizsgát tehet. 

Különbözeti vizsga 

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához vagy 
adott tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak különbözeti vizsgát 
kell tennie, ha más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból 
különbözeti vizsga letételére kötelezték. 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait 
folytatni kívánja. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során az 
intézmény vezetője minig egyedileg hoz határozatot a jelentkező tanuló ügyében. A 
határozatban kerül rögzítésre az is, hogy a tanuló a különbözeti vizsgáit milyen 
határidővel köteles teljesíteni. 
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Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 
befejezné. 

A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló 
esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó 
szándékos vagy gondatlan magatartására. 

Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az 
intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló 
vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. 

A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 
értékelni kell. 

Javító vizsga 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

• a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot 
kapott, 

• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 
elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 

• A tanuló javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az 
augusztus 15- étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

Általános vizsgaszervezési követelmények 

• A vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. 
• A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor 

írásban tájékoztatni kell. 
• A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
• Az írásbeli osztályozó és különbözeti vizsga időtartama tantárgyanként és 

évfolyamonként 60 perc. 
• Egy napon legfeljebb három írásbeli és szóbeli vizsgát lehet tenni. 
• A vizsgák között a legalább tíz perc pihenőidőt kell biztosítani. 
• A tanteremben minden padban csak egy diák ülhet. 
• A feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét, a használható segédeszközöket valamint a 
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vizsga dátumát. A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár 
tájékoztatása alapján a tanuló hozza magával. 

• Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e 
tényt jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az 
igazgatónak. 

• Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell 
tenni. Amennyiben anevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak 
végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a 
vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az 
adott tantárgy tanítására. 

• A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az 
igazgató, a független vizs- gabizottság elnökét és tagjait a területileg 
illetékes kormányhivatal bízza meg. A tanulmányok alatti vizsga 
vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 
megtartásáért. 

• A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat 
taníthatja. 

• A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti 
elő. 

• A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét 
óráig tarthat. 

• A tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min. 20 perc áll 
rendelkezésére (kivéve az idegen nyelvet, ahol nincs felkészülési idő).  A 
feleletek maximális időtartama 15 perc. 

• A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat. 
• Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz 

feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy 
alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítése maximum 
közepes osztályzatú lehet. 

• Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, 
jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság dönt a szóbeli eredményéről. 
Szabálytalanság esetén a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a 
törvények alapján meghozza döntését. 

Az osztályozó vizsga értékelésénél figyelembeveendő 
szempontok SNI tanulók esetén 

A követelmények számonkérésénél fontos, hogy figyelembe vegyük a 
fogyatékossági típusból adódó sajátosságokat. Mivel az autizmus spektruma 
nagyon széles skálán mozog, az intézményünkben oktatott tanulók speciális 
szükségleteit figyelembe kell vennünk nem csak a tanítás, a számonkérések során 
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is.  

A fogyatékosság súlyossága, a tünetek sokfélesége szabja meg, hogy a 
továbbiakban felsorolásra kerülő szempontok közül, melyeket és milyen mértékben 
alkalmazzuk a számonkérések alkalmával. A vizsgáztató pedagógusok legyenek 
tájékozottak ezekben a követendő elvekben, lehetőség szerint a vizsgákat az adott 
fogyatékossági típusban jártas szakember jelenlétében biztosítsa az intézmény. 

Alapvetően figyelembe kell venni, hogy teljesítményük hátterében az átlagosnál 
nagyobb erőfeszítés áll. Számukra a vizsgahelyzet nagyobb nehézséget jelent, 
ezért fontos, hogy kapjanak meg minden lehetséges segítséget, ami ahhoz 
szükséges, hogy képesek legyenek a tudásukról számot adni. De emellett fontos, 
hogy az értékelés objektív maradjon. 

Bizonyos helyzetekben szükség lehet arra, hogy a tanuló szóbeli felelet helyett 
írásban teljesítse az adott tantárgy követelményeit. Egyes esetekben akár a 
kézírás helyett géppel történő írás lehetősége. 

Előfordul, hogy a tanuló nagyon precízen ad számot tudásáról, de a lényeges 
információk kiemelésére képtelen, vagy az elvont, főleg szociális vonatkozású 
fogalmak pontos tartalmát nem érti, a közbevetett kérdésektől megzavarodik. 

Vegyék figyelembe, hogy a mechanikusan elsajátított ismereteket nem biztos, 
hogy képes lesz alkalmazni a hétköznapi életben. 

Szükség szerint biztosítsanak hosszabb felkészülési időt a tanuló számára. 

Vizsgahelyzeti viselkedésüket befolyásolhatja várakozási idő, amit szükség esetén 
érdemes lehet lerövidíteni, mert a kivárás feszültséget okozhat náluk. 

Átlagnál nehezebben tűrhetik a zajokat, egyéb szenzoros ingereket. 

Gyakrabban lehet szükségük pihenésre, szünetre. Igénylik a protetikus környezet 
adta kiszámíthatóságot, például a rendelkezésre álló időkeret láthatóvá tétele. 
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1. osztály 

Olvasás 

I. félév 

- A betű és a hang különbségének felismerése. 

- A tanult kis- és nagybetű biztonságos egyeztetése (jó ütemű betű összeolvasás, három 
hang összevonása) 

- Tudja a tanuló tisztán ejteni a hangokat, szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, 
helyes idő-tartammal ejteni. 

- Szavak szótagra bontása, szótagok megkeresése képekben, képek nevének hangokra 
bontása, szótagokra bontott szavak, szópiramisok olvasása, mondatok olvasása, 
kiegészítése képekkel 

- Tudjon 3-4 mondatot alkotni eseményt ábrázoló képről. 

- Csoportosítsa az olvasott mesék gyakran előforduló szereplőit (emberek, állatok). 

- Fejből tudjon 3-4 verset (2-3 mondókát), nyelvtörőt, találós kérdést 

II. félév 

- Olvasson a tanuló némán szókincsének megfelelő 10 soros szöveget 

- Ismert tatalmú és gyakorolt szöveget felkészülés után lassú folyamatossággal 
szövegszerűen olvas fel. A mondat végét szünettel jelzi. Olvasási hibáit segítségadás 
mellett javítja. 

- Önállóan oldja meg a szövegekhez kapcsolódó – ismert típusú – szóbeli és írásbeli 
feladatokat 

- Önállóan tudjon címszavakat keresni a gyermeklexikonban. 

- Tudakozódásra tudjon rövid választ adni, tudjon 4-5 mondatos szöveget alkotni 
eseményt ábrázoló képről, képsorról. 

- Fejből tudjon (5-6) verset, (8) mondókát, nyelvtörőt, találós kérdést, érthetően, 
megfelelő hangerővel. 

Írás 

I. félév 

- Biztosan tájékozódjon a tanuló a vonalrendszerben (sorkezdés) ismerje és tudja alakítani a 
tanult kisbetűket, két szótagú szavak tollbamondása 

- Mondat másolása írottról, nyomtatottról, mondat-kiegészítés emlékezetből 

II.félév 

- Az írás során a betűket szabályos vonal-vezetéssel alakítsa és kapcsolja. 

- Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként, írástechnikai 
hibát ne kövessen el. 
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- A mondatkezdő nagybetűk és mondatzáró írásjelek biztonságos használata 

Matematika 

I. félév 

- Mennyiségviszonyok felismerése, a kisebb, nagyobb, egyenlő jel használata 

- Biztos számfogalom a 10-es számkörben 

- Egyjegyű szám fogalmának ismerete 

- Számtulajdonságok ismerete 10-es számkörben (páros, páratlan, egyjegyű, 
többjegyű, számszomszédok) 

- A számok csökkenő és növekvő sorrendbe való sorolása (számok sorba rendezése) 

- Sorszám helyes használata szóban 

- Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése adott szabály szerint 

- Számok bontása eszközzel, annak leolvasása 

- Fejben számolás 10-es számkörben 

- Összeadás, kivonás 10-es számkörben 

- Egyszerű összefüggések megfogalmazása szóban 

- Egyszerű szöveges feladat értelmezése 

II.félév 

- Számfogalom kialakulása 20-as számkörben 

- Kétjegyű szám fogalmának ismerete 

- Sorszám helyes használata 20-as számkörben 

- Összeg és különbség ismerete 20-as számkörben 

- Fejben számolás 20-as számkörben 

- Összeadás, kivonás 20-as számkörben 

- Egyszerű összefüggések lejegyzése relációs jelek alkalmazásával 

- Szöveges feladat összefüggéseinek lejegyzése számokkal, művelettel 

- Növekvő és csökkenő sorozatok képzése adott szabály 
alapján Alakzatok csoportosítása megadott tulajdonságok 
alapján 

- Igaz, hamis állítások eldöntése a tanult alakzatokról 

- A méter, kilogramm, liter egységek használata szám és egyszerű szöveges 
feladatokban 

- A római számok ismerete 1-20-ig 

- Az évszak, hónap, hét, nap, óra időtartamok helyes alkalmazása 
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Környezetismeret 

I. félév 

- Az egészséges életmód fontossága, alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása - 
Öltözködjön az időjárásnak megfelelően. 

- Tudják, hogy az edzettség és a tisztaság ellenállóbbá tesz a betegségekkel szemben. 

- Alapvető tájékozódás az iskolában. 

- Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, 
ismerje azok elkerülési módját. Tudja útba igazítani az idegent a lakóhelyén. 

- Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit. Ismerje lakóhelyének nevét, címét. 

II. félév 

- Megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján - 
Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről. 

- Használja helyesen a napszakok nevét, sorolja fel az évszakokat és a hónapokat 
helyes sorrendben. 

- Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Tudja az évszakoknak 
megfelelő időjáráshoz való alkalmazkodást. 

- Ismerjen fel néhány a környezetében leggyakrabban előforduló növényt és állatot. 

- Ismerje a természetvédelem fontosságát. 

Vizuális kultúra 

I. félév 

- Az életkorának megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 

- Élményeit szabadon megjeleníti a síkban. 

- Szívesen alkot életkorának megfelelő szinten. 

- Tud felismerhető jegyekkel ábrázolni tárgyakat, élőlényeket tanítói segítséggel. 

- Megérti közvetlen környezete információs jeleit. 

- El tud készíteni egyszerű tárgyakat minta közvetítésével. 

- Tud rajzolni, színezni, festeni. Agyagból, gyurmából mintázni. Az ollót és a ragasztót 
célszerűen használja. 

- Környezettudatosság, újrahasznosítás lehetőségének figyelembevételével 
választja ki az anyagot az alkotáshoz.  

II. félév 

- Munkái esztétikusak és kreatívak. 

- Élményeit, érzelmeit kifejező alkotásra törekedjen térben és síkban 

- Tud felismerhető jegyekkel ábrázolni tárgyakat, élőlényeket önállóan. 

- El tud készíteni egyszerű tárgyakat saját elképzelései alapján. 

- A tanult technikákat gyakorlottan alkalmazza. 

- Sikeresen próbálkozik egyéb anyagokkal, eszközökkel, technikákkal. 



!14

Technika, életvitel és gyakorlat 

I. félév 

- Ismeri a képlékeny anyagok (agyag, gyurma) lényeges tulajdonságait. 

- Önállóan tudja a papírt darabolni, hajtogatni, alakítani. 

- Tud gyurmát formázni. 

- Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikusan elkészíteni. 

II.félév 

- Az eszközöket céljuknak és rendeltetésüknek megfelelően, biztonságosan használja. 

- Legyen képes egyéni elképzelés alapján dolgozni. 

- Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. 

Ének- zene 

I. félév 

- Hibátlanul el tudja mondani a tanult népi mondókákat, énekelni a tanult népdalokat. 

- A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni. 

- Felismeri a meghallgatott zeneműveket, a tanult hangszíneket (gyermek, női és 
férfiénekhangszínek) és hangszereket (zongora, fuvola, hegedű, dob).  

- Felismeri a különböző hangulatokat. 

- Meg tudja különböztetni a mérőt a ritmustól  

II.félév 

- A tanult ritmikai és dallami elemek (egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, 
ütemhangsúly, kettes ütem, negyed és szünet jele, páros nyolcad jele, ütemvonal, 
záróvonal, ismétlőjel) pontos alkalmazása. 

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

- Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket. 

- Rendezett füzetvezetés, pontos kottázás. 

Testnevelés és sport 

I. félév 

- Rendgyakorlatok: Alakzatok felvétele tanítói segítséggel. 

- Előkészítés és prevenció: A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással, ütemtartás 
nélkül. 

- Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamintdobások: 
Azalapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás) elsajátítása, 
gyakorlása. 



!15

- Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Az alapvető mozgáskészségek 
(kúszás, mászás) elfogadható végrehajtása. 

- Labdás gyakorlatok: Labdás ügyességfejlesztés tanítói segítséggel. 

- Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: Részvétel a 
szabadidős tevékenységekben. 

II. félév 

- Rendgyakorlatok: Alakzatok felvétele önállóan 

- Előkészítés és prevenció: A gimnasztikai feladatok teljesítése utasításra, ütemtartással. 

- Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint 
dobások: Az alapvető mozgáskészségek pontos végrehajtása. 

- Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Az alapvető mozgáskészségek pontos 
végrehajtása. 

- Labdás gyakorlatok: A labdás gyakorlatok pontos végrehajtása. 

- Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: A 
sporttevékenységekben való aktív részvétel. 

Etika 

I. félév 

- Életkorának megfelelően reális képpel rendelkezzen külső tulajdonságairól, tudja 
személyi adatait (név, születési idő, lakcím). 

- Tudja a szűk, tág család fogalmát (családtagok) 

- Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

- Képes kapcsolatba lépni, kommunikálni társaival. 

- A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás szabályait. 

- Érti a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

II. félév 

- Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

- Képes az érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli 
eszközökkel kifejezni. 

- Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. Ismeretei 
vannak a világnézet, világkép alapvető összefüggéseiről. 
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2. osztály 

Magyar nyelv és irodalom 

I. félév 

- Lassú folyamatossággal tudjon olvasni. 

- Fogalmazza meg szóban az olvasmány egy-egy részét nevelői segítséggel. 

- Tudjon a szöveggel kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszolni. 

- Érzékeltesse a tanuló a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel (kijelentő, kérdő 
mondat) Tudja használni az Ablak-Zsiráf című gyermeklexikont. 

- A tanuló írása – a betűk alakja és kapcsolása – a normához közelítsen. 

- Írásmunkája legyen könnyen olvasható, igényes és tetszetős külalakú. 

- Legyen képes a tanuló 7-8 sor terjedelmű írásra. 

- Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 12-18 betűt percenként. 

- Másoláskor legfeljebb 1-2 írástechnikai hibát követhet el. 

- A felismerés és a megnevezés szintjén ismerje a tanuló a tanterv alábbi témáit: 

- hang és betű, szótagolás elválasztás, 

- magán- és mássalhangzók csoportosítása 

- Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű mondatokat tudjon helyes hangsúllyal és 
hanglejtéssel ejteni. 

- Tudja megkülönböztetni a verset a prózától. 

- Ismerje fel, hogy a művészeti alkotásoknak van címe, szerzője. 

- Ismerje, hogy a verset versszakok alkotják. 

- Tudjon fejből felidézni a félév során tanult versek közül legalább kettőt. 

II.félév 

- Hangos olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét - Fogalmazza meg 
a szöveg alapgondolatát. 

- A hangos olvasási hibák közül ne kövessen el újrakezdést. 

- Érzékeltesse a beszélő szándékát helyes hanglejtéssel valamennyi tanult 
mondatfajta esetében. 

- Érzékeltesse a mondat közi írásjelek közül a vesszőt nevelői minta alapján. 

- Fogalmazza meg a szöveg alapgondolatát, tudja felidézni az olvasottak tartalmát 
kérdések segítségével. 

- Hangsorokat, szósorokat tudjon helyes artikulációval ejteni. 

- Ismerje fel a mesét. 

- Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próba-tételeket és a kezdő és befejező 
nyelvi fordulatokat. 

- Tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek föl, a vers-szakokban érezhető a ritmus. 

- Önálló véleményt alkosson az olvasmányokban szereplő személyek viselkedéséről. 

- Nevezze meg 2 könyv írójának nevét, a könyvek és kedvenc olvasmányának címét, 
továbbá azon tulajdonságát, amiért megszerette őket. 

- Tudjon fejből felidézni az év során tanult versek közül legalább négyet. 

- Írása legyen igényes és tetszetős. 
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- Helyezze el írásmunkáját gazdaságosan. 

- Az írás terjedelme kb. 9-10 sor legyen. 

- Az írás teljesítményének szintje érje el kb. a 19-28 betűt percenként. 

- Írástechnikai hibát ne kövessen el. 

- Tudjon tollbamondás után szavakat, egyszerű mondatokat írni. 

- A felismerés és megnevezés szintjén ismerje a tanterv alábbi témáit: 

- az egyszerű mondat fajai (felkiáltó, felszólító, kijelentő, kérdő, óhajtó) 

- a ki?, mi?, milyen?, mit csinál?, mi történik? kérdésre csoportosítható szavak 

- szótő és a toldalék (elsősorban ragos főnevek esetében) 

- szótagolás, elválasztás szabályainak ismerete - hangtani ismeretek 

Matematika 

I. félév 
Számtan, algebra 

- Biztos számfogalom a 100-as számkörben 

- Állítások igazságának eldöntése 

- Számok helye a különböző beosztású számegyenesen 

- Az egyjegyű és kétjegyű számok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása 

- A számok rendezése legfeljebb két szempont szerint 

- A sorszám ismerete, írása, olvasása, helyes használata 
Műveletek értelmezése, műveletvégzés 

- Az összeadás és kivonás biztos ismerete 

- Tudja készségszinten a kéttagú összegeket és a kivonás eseteit a 20-as számkörben 
és a 100-as számkörben alkalmazni. 

Összefüggések szöveges feladatokban 

- Tudjon nyitott mondatokba számokat behelyettesíteni 

- Egyszerű szöveges feladatok önálló értelmezése, megoldása 

- Összetett szöveges feladatok megoldása, lépéseinek ismerete, alkalmazása 
Sorozatok 

- Sorozatok alkotása adott szabály alapján 
II. félév 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 
- Tudjon több műveletből álló műveletsort elvégezni a zárójel használatával is 

- Tudja a kéttényezős szorzási feladatokat készségszinten megoldani 

- Tudja, hogy az osztás a szorzás fordított művelete 

- Ismerje és alkalmazza a szorzás tényezőinek felcserélhetőségeit 

- Tudja a maradékos osztás menetét 

- Sorozatok 

- Néhány elemével adott sorozathoz szabályok keresése 
Síkidomok, testek 

- A négyzet, téglalap tulajdonságainak megfigyelése, a megfigyelés 
megfogalmazása, kifejezése válogatással. Ismerje fel a szimmetrikus alakzatokat. 

Mérés 
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- A hosszúság, idő, tömeg, űrtartalom méréséről tanultakat tudja alkalmazni 

- Mértékátváltási feladatokat tudjon megoldani 

Környezetismeret 

I. félév 

- A mesterséges és természetes életközösségek összehasonlítása, az eredmények 
megfogalmazása, ábrázolása. 

- Ok-okozati összefüggések megállapítása. 

- Élőlények csoportosítása megadott szempont álapján. 

- Tudjon tájékozódni az iskola környékén. 

- A megismert közlekedési szabályok szerint közlekedjen. 

- Ismertessen egyet a település hagyományi közül. 

- Ismertesse településének jellemző természeti formáit. 

II.félév 

- Tudjon tájékozódni az iskola környékén. 

- Legyen képes önállóan méréseket végezni, az ok-okozati összefüggéseket megállapítani. 

- Ismerjék fel a tárgyak rendeltetése és tulajdonsága, az anyagok tulajdonsága és a 
felhasználása közötti kapcsolatot. 

- Tudja megkülönböztetni a mesterséges és a természetes anyagokat. 

- Ismerje fel a halmazállapotokat. 

- Ismerje létfontosságú szerveink alapműködését. Tudja leírni teste nemre és korra jellemző 
arányait. 

Vizuális kultúra 

I. félév 

- A képelemeket egyensúlyosan helyezi el. Festményeiben használja a fő színeket. 

- Felismeri és megnevezi az egyszerű vonal-, folt- és színritmusokat. 

- Képes élményeinek, elképzeléseinek vizuális megjelenítésére. 

- Törekszik a mozdulat felismerhető jelölésével. 

- Képes élőlények, tárgyak szemlélésére, emlékezetre támaszkodó ábrázolására. 

- Értelmezni tudja környezete emberi gesztusait. 

- Önállóan képes tárgyakat kitalálni, elkészíteni. Díszítésnél sorritmusokat alkalmaz. 

- Segítéggel használja a megismert, gyakorolt ábrázolásai technikákat. 

II.félév 

- Festményeiben a színárnyalatokat is használja. 

- A folt- és színritmusoknak sok variációját tudja létrehozni. 

- Képes az alapvető térviszonyok jelölésére. 

- Műalkotások megismert típusait megnevezi. Legalább kettőt-kettőt felismer és tudja az 
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alkotók nevét is. 

- Képes a változás megjelenítésére. 

- Felfogja a tájékoztatató, felhívó jelek üzenetét. 

- Önállóan képes tárgyakat kitalálni, elkészíteni. Díszítésnél ötletes sorritmusokat és terülő 
díszt is tud alkalmazni. 

- Önállóan használja a megismert, gyakorolt ábrázolási technikákat. Szívesen 
alkalmaz új technikákat is. 

Technika, életvitel és gyakorlat 

I. félév 

-  Képlékeny anyagok: Tudja felsorolni a képlékeny anyagok jellemző tulajdonságait. 

- Legyen képes összefüggések megállapítására is. 

-  Papírmunkák: Önállóan el tudja végezni a tanult papírvizsgálatokat. Tudja a tanult, új 

hajtogatásokat, önállóan előrajzol alaklemez után. 

- Fonal- és textilmunkák: Ismertetni tudja a fonal és a textil tulajdonságait. Önálló 
tervezés 

alapján egyéni elképzeléssel el tud készíteni többféle tárgyat. 

-  Természetes anyagok: Segítséggel egyéni elképzelés alapján tudjon tárgyakat 
készíteni. 

- Jeles napok: Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus 
kivitelezésére. 

II. félév 

Az első félév gyakorlati követelményein túl, legyen jártas a következő témakörökben is: 

-  Közlekedési ismeretek: Tudja az utazással kapcsolatos illemszabályokat. Ismerje a 

forgalomirányítás jelzéseit. 

-  Háztartástan: Ismerje a környezetünk tisztántartásához szükséges eszközöket. 

- Jeles napok: Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos jelképek felismerésére, 
munkadarabok esztétikus kivitelezésére. 

Ének-zene 

I.félév 

-  Éneklés: El tudja énekelni pontos ritmusban a tanult műdalokat és népi 
gyermekjátékdalokat, valamint a rokon népek megismert dalait.  

- Felismeri a népszokásokat és el tudja énekelni a hozzájuk fűződő szokásdalokat. 

-  Zenehallgatás: Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. 
Felismeri az újonnan megismert zenei együtteseket (gyermekkar, vonós zenekar). 
Ismerjen fel főbb hangszereket hangjuk alapján.(zongora, furulya, hegedű, dob, gitár) 

- Ritmikai ismeretek: Ismerje a negyed, fél és nyolcad ritmus értékeket és a nekik 
megfelelő szüneteket. Legyen képes 2/4-es ütemben elhelyezni a tanult 
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ritmusértékeket. Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, önálló ritmuskíséretre, 
gyermekjátékok ötletes előadására. 

- Zenei ismeretek: Ismeri az újonnan tanult dallamhang (dó) nevét és kézjelét. Képes 
hangoztatni a tanult dallamelemeket. Tudja a tanult dalokat szolmizálni, kézjellel kísérni. 
Pontos kottázás, dalrészletek olvasása.  

II. félév 

-  Éneklés: El tudja énekelni pontos ritmusban, helyes zenei hangsúllyal a tanult dalokat a 
dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Népszokások, népi gyermekjátékok 
ismerete, 

előadása. 

-  Zenehallgatás: Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a bemutatott zeneműveket. 
Felismeri az újonnan megismert hangszert, zenei együtteseket (gyermekkar, 
vonósfúvós zenekar). 

- Ritmikai ismeretek: Ismerje a negyed, fél és nyolcad ritmus értékeket és a nekik 
megfelelő szüneteket. Legyen képes 2/4-es ütemben elhelyezni a tanult 
ritmusértékeket. Legyen képes hallás után ritmus sor lejegyzésére. Vállalkozzon 
ritmusrögtönzésre, önálló ritmuskíséretre, zenei kérdés-felelet improvizálására, 
gyermekjátékok ötletes előadására. 

- Zenei ismeretek: Ismeri az újonnan tanult dallamhangok (dó, ré, alsó lá) nevét és 
kézjelét. 

Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket, szolmizálni a tanult gyermekdalokat. 
Dalrészletek olvasása és kottába írása önállóan. 

Testnevelés és sport 

I.félév 

- Rendgyakorlatok: Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. 

-  Előkészítés és prevenció: A gimnasztikai feladatok végrehajtása 
utánzással, tanítói ütemezéssel. 

-  Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: Az alapvető 
mozgáskészségek minél pontosabb végrehajtására való törekvés. Célba dobási 
kísérletek. 

-  Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Az alapvető mozgáskészségek minél 
pontosabb végrehajtására való törekvés. 

-  Labdás gyakorlatok: A labdás gyakorlatok elfogadható végrehajtása. 

-  Küzdő feladatok, játékok: Küzdőjátékok megismerése, megszerettetése. 

- Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: Részvétel a 
szabadidős sporttevékenységekben, sorversenyekben, akadályversenyekben. 

II.félév 

- Rendgyakorlatok: Járás ütemtartással. 

-  Előkészítés és prevenció: Alapvető gimnasztikai alapformák követése. 

-  Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: A kitartó, gyors, játékos 

futásgyakorlatok, indulások ismerete. A kötélhajtás pontos végrehajtása. Tudjon célba 
dobni és javuljon teljesítménye a távolba dobásoknál. Alakuljon ki az egyenes dobás hajító 
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mozdulata. 

-  Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: A szökdelés, felugrás, talajra érkezés 
elsajátítása. 

-  Labdás gyakorlatok: Biztonságos labdavezetés. 

-  Küzdő feladatok, játékok: Egészséges versenyszellem, élményszerzés. 

-  Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: A 
sporttevékenységekben való aktív részvétel. 

Etika 

I.félév 

- A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, 
tisztában van legfontosabb személyi adataival. 

- Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét. 

- Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

- Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni 
környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. 

- A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

- Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

- Érti a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

II.félév 

- Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

- Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő 
élővilágért. 

- Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos 
vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. 

- Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek 
sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

- Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. 

- Ismeretei vannak a világnézet, világkép alapvető összefüggéseiről. 
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3. osztály 

Magyar nyelv és irodalom 

I. félév 

- Olvasson a természetes beszéd ütemének megfelelően, újrakezdés nélkül. 

- Olvasson a tanuló némán 1 oldal terjedelmű szöveget. Emeljen ki lényeges 
információkat kérdések segítségével. 

- Az írása legyen könnyen olvasható, írásmunkája esztétikus. Az írás terjedelme kb. 
8-10 sor legyen, az írás teljesítményének szintje érje el a 19-20 betűt percenként. 

- Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult anyanyelvi ismereteket: mondatfajták, 
főnév 

II.félév 

- Olvasson a tanuló némán másfél oldal terjedelmű szöveget. Bizonyítsa az 
ismeretterjesztő szöveg megértését információk önálló kiemelésével. 

- Ismerje fel és tudja megnevezni a tanult anyanyelvi ismereteket: mondatfajták, főnév, 
ige, melléknév. 

- Tudjon egy oldalas fogalmazást írni a tanult műfajnak megfelelő eszközök 
felhasználásával képsor vagy átélt közös élmény alapján. 

- Ismerje a legfontosabb családi, vallási és nemzeti ünnepeinket. 

- Füzete legyen rendezett. Írásmunkájának elhelyezése legyen átlátható. 

- Tudja a tanult költészeti alkotásokat. 

- Ismerje a magyar nemzet legfontosabb történelmi eseményeit. 

Matematika 

I. félév 

- Biztos számfogalom a 1000- es számkörben. 

- 5-tel, 10-zel, 100-zal osztható számok felismerése, alkalmazása a 
számok szétválogatásában, rendszerezésében. 

- Igaz- hamis állítások megfogalmazása, állítások igazságának eldöntése. 

- Alaki-, helyi-, valódi érték ismerete, alkalmazása. 

A tagok, tényezők felcserélhetőségének ismerete és alkalmazása. 

- Az összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása. 

- Az eredmény ellenőrzése a becsült értékkel való összevetéssel, inverz művelettel. 
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- Sorozatok folytatása. 

II.félév 

- Az egyjegyűvel való írásbeli osztás, szorzás pontos elvégzése, az ellenőrzés 
ismerete. 

- Törtek fogalmának tapasztalati előkészítése. 

- Kapcsolatok leolvasása ábráról, értelmezése, lejegyzése művelettel. 

- Összetett valamint egyszerű, fordított szövegezésű szöveges feladat megoldása 
ábrákkal és matematikai jelekkel. 

- A téglatest és kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat ismeret. 

- A négyzet és téglalap legfontosabb tulajdonságainak felsorolása. 

- Alakzatok tükrösségének ismerete. 

- A mérőeszközök és használatuk ismerete 

- A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete 

- Mérésekkel kapcsolatos legegyszerűbb átváltások végrehajtása 

- Mérésekkel kapcsolatos ismeretek alkalmazása szöveges feladatok 
értelmezésében, megoldásában 

- Az idő mérése 

- Adatok leolvasása grafikonról, diagrammról, táblázatról 

Környezetismeret 

I. félév 

- Legyen képes a megfigyelés, leírás, szóban, rajzban összehasonlítás, 
csoportosítás alkalmazására. 

- Végezzen egyszerű kísérleteket, állapítsa meg az ok-okozati összefüggéseket. 

- Tudjon hőmérsékletet mérni. 

- Tudja meghatározni a halmazállapot-változás okát. A megszerzett ismereteiről 
szerzett megfigyeléseit, tapasztalatait tudja a saját szavaival egyszerűen 
megfogalmazni. 

- Ismerje a leggyakoribb gyermekbetegségeket és azok tüneteit. 

- Az egészséges életmód elemeit tudja alkalmazni. 

- Az egészség megőrzésének és a betegségek elkerülésének ismerete. 

I. félév 

- Ismerje fel a környezet változásainak hatását az élőlényekre. 

- Egy természetes életközösséget tudjon bemutatni. 

- Olvasson le a térképről adatokat a színek és a számok segítségével. 

- Ismerje a felszíni formákat és vizeket, valamint azok jelölését. 

- Nevezze nevén lakóhelye jellemző közlekedési eszközeit. 

- Ismerje a gyalogos közlekedés szabályait. 

- Ismertesse röviden a város, falu és tanya közötti különbséget. 

- Tudja megnevezni hazánk fővárosát. 

- Tudja a mentők, tűzoltók és rendőrség telefonszámát, értesítésük módját. 
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Vizuális kultúra 

I. félév 
- Az eddig tanult nyelvi vizuális kifejezőeszközöket egyre tudatosabban tudja 

alkalmazni. 

- Legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok illetve komponálási 
módok használata. 

- Legyen képes élményeinek, elképzeléseinek tudatos vizuális megjelenítésére. 

- Felismerhetően ábrázoljon mozdulatokat, mozgáshelyzeteket. 

II.félév 

- Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések 
elmondására a legfontosabb fogalmak használatával az életkornak megfelelően. 

- Képes legyen látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket megragadni, 
ábrázolni a változást tanítói irányítással. 

- Képes közvetlen természeti környezet szemlélésére, jellegének leírására alapvető 
jegyekkel. 

- Tárgykészítés során ötleteit tanítói segítséggel valósítsa meg. 

- Biztonsággal használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási 
technikákat. 

Technika, életvitel és gyakorlat 

I. félév 
- Család, otthon, háztartás: Ismerje a lakás helyiségeinek funkcióit. 

- Papírmunkák: Tudja a karton és papírlemez tulajdonságait felsorolni, vegye 
észre a tulajdonság és a felhasználhatóság közötti összefüggéseket. 

- Fonal- és textilmunkák: Önállóan végezze az anyagtulajdonsági vizsgálatokat. 

- Alkalmazza a kézi varrás alapöltéseit és a fonást a munkadarabok elkészítése 
során. 

- Jeles napok: Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok 
esztétikus kivitelezésére. Vegyen részt az ünnepi előkészületekben. 

II.félév 

- Famunkák: Legyen képes fából készült munkadarabokat elkészíteni. 

- Mérés: Önállóan tudjon centiméter pontossággal méréseket végezni. 

- Közlekedési ismeretek: Ismerje a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. 

- Háztartástan, életvitel: Ismerje a háztartási- és kommunikációs eszközök 
rendeltetését. 
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Ének-zene 

I. félév 

- Éneklés: Tanult gyerekdalok, népi gyermekjátékdalok, népdalok, műdalok zeneileg 
hibátlan éneklése értelmes szövegkezeléssel. Részt tud venni kánonok és kétszólamú 
dalok pontos éneklésében. Aktívan vesz részt a dramatikus játékok előadásában. 

- Zenehallgatás: Ismerje fel a hangszíneket (gyerekkórus, nőikar, férfikar). 
Hangszerek felismerése hallás után. A hallgatott zeneművek és népzenei, 
autentikus felvételek felismerése. 

II.félév 

- Improvizáció: Önállóan és alkotó módon vesz részt a népi gyermek és 
dramatikus játékokban, zenei improvizációkban. 

- Zenei ismeretek: Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult 
ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában. Tudjon 
önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni. 

Testnevelés és sport 

I. félév 

- Rendgyakorlatok: Vezényszavak ismerete, rendgyakorlatok végrehajtása 

- Előkészítés és prevenció: Gimnasztikai gyakorlatok biztonságos végrehajtása. 

-  Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: Az alapvető 
mozgásformák 

többféle ismerete. Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és 
dobás végrehajtása során. 

-  Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Kísérletek a kúszás, mászás, támasz 
és függés feladatainak teljesítésére. 

-  Labdás gyakorlatok: Törekvés a labdavezetés minél pontosabb végrehajtására. 

-  Küzdő feladatok, játékok: A test-test elleni küzdelem elfogadása 

-  Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: Részvétel a 
szabadidős 

sporttevékenységekben, sorversenyekben, akadályversenyekben. 

I. félév 

- Rendgyakorlatok: Néhány határozott alapformájú szabadgyakorlat összekötése. 

-  Előkészítés és prevenció: A gimnasztikai gyakorlatok végzése az utasításnak 
megfelelően 

-  Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: Legyen képes 
járásokat, futásokat végezni, különböző feladatokkal futni. Tudja dobáserejét 
szabályozni. A hajító mozgást hajtsa végre 8-10 méteres távolságból. 

-  Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Nehezített feladatokkal is tudjon 
megtanult gyakorlatokat alkalmazni. 

-  Labdás gyakorlatok: Biztonsággal tudjon labdát elfogni, továbbítani. 
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-  Küzdő feladatok, játékok: Szabályok betartása, balesetvédelem. 

-  Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: A 
sporttevékenységekben való aktív részvétel. 

Etika 

- A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, 
tisztában van legfontosabb személyi adataival. 

- Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét. 

- Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

- Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete 
tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. 

- A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

- Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

- Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében. 

- Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

- Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő 
élővilágért. 

- Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli 
eszközökkel kifejezze. 

- Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor 
egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

- Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. 
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4. osztály 

Magyar nyelv és irodalom 

- A tanuló érthetően folyamatosan beszéljen, gondolatait értelmes megfogalmazásokban 
közölje.  

- Használja a mindennapi érintkezés udvarias nyelvi fordulatait. 

- Kapcsolódjon be történetalkotásba, véleménye önálló megfogalmazásába. 

- Elsősorban irodalmi élményein, valamint pozitív élethelyzetein keresztül törekedjen 
szókincsének intenzív gyarapítására, új kifejezések nyelvhasználatába való beépülésébe.  

- Ismerje a különböző műfajok, mint pl. vers, mese, ismeretterjesztő és szépirodalmi szöveg 
stb. műfaji sajátosságait, jellemzőit. 

Kifejező, hangzó olvasás 

- Felolvasás során törekedjen a kifejező, folyamatos, lendületes, az élő beszéd tempójához 
igazodó, szöveghű, pontos szövegolvasásra. Az olvasás során érzékeltesse a 
szövegben rejlő érzelmeket, a szövegtartalom lényegét a megfelelő hangszín, hangsúly, 
hanglejtés és tempó megválasztásával. Érzékeltesse az egyes mondatfajtákat az egyes 
szereplők megszólalásait, a párbeszédes részeket. Az olvasás technikája, olvasási 
képessége alapozza meg és fejlessze az önálló tanulási képességet. Váljon 
könyvtárhasználóvá, olvasóvá. 

- Legyen képes nagyobb terjedelmű szövegek olvasására, ismerje és olvassa a 
kötelező és ajánlott irodalmat. 

- Legyen képes a szólások, közmondások használatára, értelmezésére. 

- Legyenek ismeretei a népköltészeti alkotások fajtáról, azok műfaji jellemzőiről. 

- Ismerje a különböző mesefajtákat, a népmese fajtáit, jellemzőit. 

- Legyen képes a szöveg tagolására, a vázlatírásra. 

- Képes elmondani az olvasottak lényegét. 

- Fejből tudjon 8-10 verset ( köztük a Himnusz két versszakát, és Petőfi Sándor Nemzeti dal 
c. versét) és 5-10 prózai szöveget, 2-3 népköltészeti alkotást. 

Néma értő olvasás 

- Az irodalomolvasás folyamatában fejlődjön a mélyebb tartalmi rétegekbe hatoló elemzés 
útján az értő olvasás képessége. 

-  A szöveg elemzése során irányítsa a figyelmét a szövegben rejlő mélyebb tartalomra, a 
lényegkiemelésre, az ok- okozati összefüggések felismerésére, következtetések 
levonására.  

- Legyen képes adatgyűjtésre, helyszín, szereplők jellemére, események idejére, főbb 
eseményekre vonatkozó kérdések megválaszolására.  

- Legyen jártas a szövegelemzésben, szövegtömörítésre, bővítésre, legyen képes 
vázlatírásra  

- Képessé váljon szövegértést bizonyító önálló feladatok megoldására, vélemény 
nyilvánítására. 

Fogalmazás 

I. félév 

- Az elbeszélő fogalmazás jellemzői - Szó, mondat, szöveg, a cím. 

- Az anyaggyűjtés módjai 

- Az események előzménye, következménye, az elbeszélés tagolása 
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- Képes legyen egy másfél oldal terjedelmű önálló fogalmazás megírására, alkalmazva a 
tanult ismereteket. 

II.félév 

- A leíró fogalmazás jellemzői, tárgyak állatok, növények, tájak bemutatása. 

- Az elbeszélés leíró részekkel. 

- A jellemzés 

- -A hír 

- Levél írása, napló írása 

- Legyen képes önállóan leírást, jellemzést készíteni a tanult ismeretei 
felhasználásával. 

Magyar nyelvtan 

I. félév 

- írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

- mondatfajták ismerete megnevezése, mondatkezdő nagybetűk, mondatvégi 
írásjelek 

- készségszintű használata záró írásjel helyes használata 

- magánhangzó, mássalhangzó törvényszerűségei, szabályai 

- A főnév és a melléknévről tanultak ismeretei 

II.félév 

- a szavak szófajának (főnév, ige, melléknév) és a tanult toldalékoknak a felismerése, 

- megfelelő helyesírása 

- tulajdonnevek készségszintű használata, különböző fajtáinak helyesírási tudnivalói 

- biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév, számnév, névelő, 

- névutó, személyes névmás, kérdő névmás, mutató névmás), és nevezze meg 
azokat - szövegben is. 

- igeragozás, melléknevek fokozása, készségszintű ismeret 

- igeidők, igemódok felismerése, az ige és az igekötő kapcsolatának helyesírása 

- felszólító módú igék helyesírása 

- kiejtéstől eltérő helyesírású szavak helyes használata 

- nem vét elválasztási és szótagolási hibát 

- tájékozódás lexikonokban, helyesírás szótárakban 

- igekötő helyesírása 

- szabályos keltezés 

- a j hang jelölése a gyakorolt esetekben 

- a szavak jelentés alapján való csoportosítása 

- a begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási 
szabályokat 

- helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa 

- A 4 osztály szókészlet szavainak használata 
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Matematika 

I. félév 

Számtan, algebra 
- Biztos számfogalom a 10000-es számkörben. 

- Számok nagyságszerinti összehasonlítása, rendezésük. Számok közelítő helye 
különböző beosztású számegyenesen. 

- Számok tulajdonságai: páros és páratlan számok, számszomszédok, számok alaki, 
helyi értéke és valódi értéke. Számok felbontása százasok, tízesek, egyesek összegére. 

Számok képzése. 

- Kerekítések tízesre, százasra, ezresre. 

- A relációs jelek helyes használata, nyitott mondatok megoldása. 

- „Nem”, „és”, „van olyan”, „minden” kifejezések használata. Legalább, legfeljebb 
fogalmak. 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 
- Biztonság a szóbeli műveletek elvégzésében. Szóbeli összeadás és kivonás 10000-

es körben, műveletek tulajdonságai. Analógiák. Fejben számolás kerek számokkal. 

- Írásbeli összeadás és kivonás értelmezése, készségszinten való 
műveletvégzés, művelet végzése előtti becslés, ellenőrzés. Pótlások, hiányos 
írásbeli műveletek végzése. 

- Az összeg és a különbség változásai. 

- Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel, fejben is készségszinten. 

- Szóbeli osztás, szorzás fejben számolással, egyszerű esetekben nagyobb számok 
körében is. 

- Írásbeli szorzás értelmezése. Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval, becslés, ellenőrzés. 

- Írásbeli osztás értelmezése, osztás egyjegyű osztóval. Becslés, ellenőrzés. 

- Maradékos osztás. 

- A szorzat és hányados változásai. 

- A négy alapművelet készségszintű alkalmazása. 

- A műveleti elnevezések helyes használata. 

- A becsült és számított eredmény összevetése, a tévedés javítása, számítások 
ellenőrzése. 

- A helyes műveleti sorrend, a zárójel alkalmazása a négy alapművelet körében. 

Összefüggések, kapcsolatok, állandó és váltakozó különbségű számsorozatok 
-  A sorozatképzés szabályainak megfogalmazása, leírása, sorozat folytatása 

- Szabályjátékok. Szabályok felismerése után számpárok keresése, szabályok leírása. 

Megadott szabály alapján táblázat kitöltése. 

- A szöveges feladatok megoldásának lépései. Egyszerű és összetett szöveges 
feladatok értelmezése, megoldásukban való jártasság. Fordított szövegezésű 
feladatok. 

Mérés 

- Hosszúság és űrtartalom mérése a gyakorlatban. Mértékegységeiks azok 
átváltása a szomszédos mértékegységek eseteiben. 
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II. félév 

Számtan, algebra 
- Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval. Becslés, ellenőrzés. Négyféle írásbeli 

alapművelet készségszintű végzése. 

- Összetett, 2-3 műveletet tartalmazó számfeladat megoldása, műveletek sorrendje. 

- Törtek és törtrészek megnevezése, lejegyzése. Mennyiségek tört részének 
előállítása, leírása, összehasonlítása. Törtek elnevezései. 

- Negatív számok. Adósság és vagyon. Hőmérőről negatív értékek leolvasása, 
változások felismerése. Negatív számok rendezése nagyság szerint. 

Műveletek értelmezése, műveletvégzés 
- Függvények 

- Tapasztalati adatok táblázatba rendezése 

- Összefüggés keresése a táblázatban 

Mérés 
- A tömeg mérése. Az idő mérése. Azok mértékegységei és átváltásai. 

- A tanult mértékegységek közti kapcsolatok ismerete, alkalmazása, szöveges 
feladatok értelmezésében, megoldásában 

- Alakzatok, síkidomok tulajdonságai. Merőleges, párhuzamos fogalmai a 
gyakorlatban. A téglalap és a négyzet. A téglalap és négyzet kerületének mérése, 
számítása konkrét esetekben. 

- Terület mérése kirakásokkal. 

- A testek tulajdonságai, téglatest, kocka. A téglatest és a kocka testhálója. 
Síkidomok szimmetriája, forgatás, eltolás, 

- Kicsinyítés, nagyítás 

- Római számok 

Környezetismeret 

I. félév 

- tudja a fát és a cserjét megkülönböztetni. 

- nevezze meg egy madár, egy emlős és egy gerinctelen állat testrészeit. 

- mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a 
lakóhely környezetéből 

- legyen képes önállóan leírást készíteni néhány tanult jelenségről, növényről, állatról. 

- soroljon fel az élethez szükséges környezeti feltételeket 

- a víz körforgásán keresztül a párolgás, lecsapódás fogalma - élőlények csoportosítása 

- tudja, hogyan őrizheti meg az egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább 

- soroljon fel az élethez szükséges környezeti feltételeket 

- ismerje a levegő-, víz-, talajszennyeződés megelőzéseit és a védekezés 
lehetőségeit. A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata. 

- az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak 
bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontok szerint. 
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- ismerje az ember életkori szakaszait, a kisiskoláskor jellemzőit. 

- ismerjen életmóddal összefüggő betegségeket. 

- az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és 
az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. 

- az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást 
igénylő helyzetekben. 

- ismerje a levegő-, víz-, talajszennyeződés megelőzéseit és a védekezés lehetőségeit 

- tudja, hogyan őrizheti meg az egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább 

- környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészségkárosító 
hatásait 

- a fenntartható életmód jelentőségének magyarázata.  

II.félév 

- a tanuló önállóan keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a 
tananyaghoz kapcsolódó információkat. 

- tanítói kérdése néhány mondatos felelettel válaszoljon - ismerje a domborzat 
jelölését a térképen. 

- találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén. --. 

- a fő világtájak megnevezése, elhelyezése a térképen 

- Magyarország térképén az alapvető térképjelek megnevezése, szomszédos országok 
elsorolása, nagy tájak felismerése 

- Magyarország elhelyezkedése a földrajzi térben néhány fő kulturális és természeti 
értékének ismerete 

- domborzat jelölést ismerje és használja a térképen 

- találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén 

- az idő fogalma: a Föld forgása, keringése 

- a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése. 

- megújuló és nem megújuló energiaforrások megkülönböztetése 

Vizuális kultúra 

I. félév 
- A tanult vizuális kifejezőeszközöket tudatosan alkalmazza. 

- Élményei kifejezésére önállóan választja meg a megjelenítési formát, ezen 
eszközök változatosak. 

- Jártas a műalkotások elemzésében, közösen és önállóan is véleményt fejez ki. 

- Modellek megfigyelése alapján ábrázol. 

- Kreatív, esztétikus és önálló alkotásra képes. 

-

II.félév 

- Kifejezőeszközök tudatos és változatos alkalmazása. 

- Nyitott az új kifejezőeszközök megismerésére. 

- Önálló a tér- és mozgásábrázolásban. 
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- Tud ábrázolni változást és folyamatot is. 

- A tárgyalkotó folyamatban megjeleníti az érzelmeit és egyéni igényeihez igazítja. 

- Bonyolultabb technikákat alkalmaz, ötvöz sikeresen. 

Technika, életvitel és gyakorlat 

I. félév 

- Tud önállóan makettet és modellt készíteni. 

- A szerkezet és forma kapcsolatáról összefüggően tud beszélni. 

- Az anyagok jellemző tulajdonságait ismeri, képes önállóan megmunkálni. 

- Munkamenetet tud tervezni, figyelve az anyag felhasználási módokra és a 
tanult összefüggésekre. 

- Egyéni ötletek, tervek alapján képes esztétikus és kreatív alkotásokat készíteni jeles 
ünnepekre. 

II.félév 

- Nézetrajzot és az alaprajzot ismerje fel. 

- Kerékpáros közlekedés alapvető szabályait ismerje és alkalmazza. 

- Az egészséges táplálkozás alapelveit ismerje. 

- Kreatív és esztétikus alkotásokat készítsen a jeles napokra. 

Ének-zene 

I. félév 

-  Éneklés: Tisztán, helyes légzéssel, értelmezéssel, helyes artikulációval tudjon 
énekelni a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. 

-  Zenehallgatás: Valamennyi meghallgatott zeneművet, népdalfeldolgozásokat 
felismeri. Meg tudja nevezni a többször meghallgatott művek szerzőjét. Jellemezni tudja 
a megismert karakterdarabokat. A vegyeskar szólamait fel tudja ismerni, meg tudja 
nevezni. Hangszerismeretei bővítése a cselló és a klarinét felismerésével. 

-  Improvizáció: Önállóan, alkotó módon vesz részt népi és dramatikus játékokban, ritmus 
és dallamvariációiban. 

- Zenei ismeretek: Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult 
ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében, megszólaltatásában (pontozott fél 
és szünetjele, nyújtott és éles ritmus, 3-as ütem, fá, ti hangok). Tudjon önállóan 
dalrészleteket olvasni és kottába írni. 

II.félév 

-  Éneklés: Tisztán, helyes légzéssel, értelmezéssel, helyes artikulációval tudjon 
énekelni a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. Aktívan vesz részt egyszerű 
kétszólamú művek hibátlan éneklésében. 

-  Zenehallgatás: Ismerje fel a fokozatos halkítást, erősítést crescendo-decrescendo a 
zenei példákon. 

-  Improvizáció: Önállóan vegyen részt ritmus és dallamvariációk alkotásában (max. 8 
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ütem). Vállalkozzon népi gyermekjátékok és dramatikus játékok élményszerű 
színpadi előadására. 

- Zenei ismeretek: Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos legyen a tanult 
ritmusértékek és ritmusképletek felismerésében és megszólaltatásában (váltakozó 
ütem, hétfokúság). 

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és kottába írni. 

Testnevelés és sport 

I. félév 

- Rendgyakorlatok: A rendgyakorlatok fegyelmezett, pontos végrehajtása. 

-  Előkészítés és prevenció: A gimnasztikai feladatok pontos végrehajtása a pedagógus 

utasításainak megfelelően. 

-  Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: A változó feltételekhez 
igazodva a feladatok végrehajtásának kísérlete. 

-  Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Mászás kötélen 2-3 fogással, a támasz-, 
függő-ésegyensúlygyakorlatok teljesítése. 

-  Labdás gyakorlatok: Különböző dobásmódok alkalmazása. 

-  Küzdő feladatok, játékok: A test-test elleni küzdelem elfogadása. 

-  Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: Részvétel a szabadidős 

sporttevékenységekben, sorversenyekben, akadályversenyekben. 

II.félév 

- Rendgyakorlatok: Az alakzatok felvétele és gyors változtatása. 

-  Előkészítés és prevenció: Legyen képes utasításra végrehajtani a már tanult 
tartásos és mozgásos elemeket kézi szerrel is. 

- Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások: Tudja szabályozni 
járását, futását a változó feltételeknek megfelelően. A helyből és nekifutással 
történő ugrások összerendezett végrehajtása. 

-  Támasz-, függés-és egyensúlygyakorlatok: Tudja a támasz-, függő-és 
egyensúlygyakorlatokat  változó feltételek mellett biztonságosan elvégezni. 

-  Labdás gyakorlatok: Labdavezetés és átadása az utasításnak megfelelően legyen 
pontos és biztonságos. 

-  Küzdő feladatok, játékok: Egészséges versenyszellem, élményszerzés. 
Balesetvédelem. 

-  Szabadidős sporttevékenységek, mindennapos testnevelés: A sport 
tevékenységekben való aktív részvétel. 

Angol nyelv 

Témakörök 
- Üdvözlési formák, ismerkedés, bemutatkozás, számok 1 – 20, alapszínek, tárgyak 

megnevezése, szókapcsolatok létrehozása: jelző + tárgy: eg.: a yellow chair, 
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kérdésszerkesztés és válaszadás, életkor megjelölése, az ABC betűi, családtagok, 
családi viszonyok, foglalkozások, érzelmek, állapotok, mennyiségek, testrészek, 
személyleírás, állatok 

     Nyelvtani fogalomkörök 
- Ki kicsoda? (kérdés-válasz) Who is this?, Birtokviszonyok kifejezése (my-your), 

Eldöntendő/ Kiegészítő kérdések (Who?..What?), Rövid válaszok (+,- használata), 
összevont alakok használata, főnevek és azok többesszáma, számlálható főnevek, 
rendhagyó többesszámok, How many….? kérdőszó használata, ’have got’ ige, 
jelzős szerkezetek használata 

Német nyelv 

I. félév 

Témakörök 

- Bemutatkozás (5-6 mondat), ismerkedés, érdeklődés, elnézéskérés, üdvözlő 
formulák 

- Család 

- Hobby 

- Játékok 

- Tevékenységek (szabadidős elfoglaltságok, egyéb) 

Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Tudjon bemutatkozni, információt kérni és adni személyi adatokról 

- Üdvözlés, elbúcsúzás 

- Elnézéskérés, és arra reagálás 

- Bemutatás, személyek leírása, eldöntendő kérdés feltevése, megválaszolása 

- Tudja használni a tanult igéket jelen időben kijelentésekben, tagadó mondatokban 
és kérdésekben. 

II. félév 

Témakör 

- Iskolai felszerelés, iskolai tárgyak, gyűjthető tárgyak, dolgok 

- Tevékenységek a tanítási órákon, iskolai felszerelés, iskolai fogalmak 

- Tevékenységek (szabadidős elfoglaltságok, egyéb) 

- Ruházat, ajándékok  

Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Tudja használni a nicht tagadószót, a határozott névelő tárgyesetét. 

- Tudjon saját iskolai tevékenységeiről néhány mondatban szólni. 

- Tudja kifejezni felszerelésének hiányát. 

- Tudjon kérlelést, kívánságot kifejezni. 

- Tudja használni a haben, sein igéket. 

- Tudjon kérdéseket feltenni és megválaszolni a feldolgozott témakörökben. 

- Tudja használni a leggyakoribb tőhang-váltós igéket. 
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Etika 

- A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső 
tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát. 

- Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be 
tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe. 

- Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, 
és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok 
konstruktív módon feloldhatók. 

- Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. 

- Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a 
hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a 
sajátjától eltérő kulturális jelenségekre. 

- Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a 
megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában. 

- Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan 
érték, amit elődeink hoztak létre. 

- Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő 
nézőpontból is rátekinteni. 

- Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. 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5. osztály 

Magyar irodalom 

I. félév 

Népdalok, mesék 
- Népdal; mesék a klasszikus és a mai magyar irodalomból és a világirodalomból. A 

nép- és műmesék jellemzői, motívumai, fordulatai. Mesetípusok. Líra, epika. 

- Fehérlófia, Jean de La Fontaine: A holló meg a róka, Tündérszép Ilona és 
Árgyélus Erdő nincsen zöld ág nélkül, Amerre én járok, Aki dudás akar 
lenni… 

Petőfi Sándor: János vitéz 

- Petőfi Sándor életrajza. Mese és valóság az elbeszélésben. A szerkezet és a 
megjelenítés 

eszközei, a hős, a kaland, az erkölcsi választások. Az ütemhangsúlyos verselés. Az 
elbeszélő költemény. Rím, ritmus, költői képek. 

I. félév 

Természet, táj, szülőföld 
- A régió, a lakóhely irodalmi emlékei. 

- Petőfi Sándor: Az alföld, A négyökrös szekér 

Család, szülők, gyerekek 

- A témához kapcsolódó, változatos hangulatú és formanyelvű szépirodalmi szövegek 

- Petőfi Sándor: Egy estém otthon, István öcsémhez; Arany János: Családi kör 

Regék, mondák, mítoszok, eposz 

- Rege, monda, mítosz, eposz műfaji jellemzői, meghatározása. 

- Arany János: Rege a csodaszarvasról, Kalevala, Daidalosz és Ikarosz, 
Odüsszeusz harca az egyszemű óriással  

- Biblia 

- Részei, nyelve, keletkezése. 

A teremtés, A tékozló fiú, Négyezer ember megvendégelése 

Élethelyzetek, emberi kapcsolatok elbeszélő művekben 

- A barátság, ellentét, felelősség, közösség élethelyzeteinek, konfliktusainak 
ábrázolása az irodalomban. A hosszabb prózai elbeszélés jellemzői: szerkezet, 
szereplők, helyszínek, a szereplők közti kapcsolatok. 

- Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül, Fekete István: Tölgyfa, Lázár Ervin: Szamárfül, 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Memoriter, kötelező olvasmányok 

- A memoritereket és a kötelező olvasmányokat illetően kérjük, érdeklődjenek a tantárgyat 
tanító pedagógusnál. 
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Magyar nyelv 

I. félév 

 Anyanyelvünk, a magyar nyelv 

- A beszéd és a szöveg: a hangoktól a mondatokig 

A kommunikációs folyamat tényezői 

- Kommunikációs kapcsolat: a köszönés, a megszólítás, a bemutatkozás, a 
bemutatás - Fogalmazási ismeretek: 

- A szövegszerkesztés menete 

- A vázlat fajtái 

A hangok világa 

- A hang fogalma, keletkezése 

- A beszédhang keletkezése 

- Hangképző szervek; a hang útja 

- Magánhangzók, mássalhangzók 

A mgh-k csoportosítása, jellemzése a tankönyvben található szempontok szerint 

- Hangrend és illeszkedés: 

- Mgh-törvények (3) 

II. félév 

A mássalhangzók jellemzése, csoportosítása a tankönyvben található szempontok 
szerint 

- A msh-k találkozása 

- Msh-törvények: a hasonulás 

- az összeolvadás 

- a msh-rövidülés 

- a msh-kiesés 

A magyar helyesírás jellemzői 

- A betűrend, az elválasztás, szótagolás, a keltezés 

- A szavak felépítése: egyszerű és összetett szavak 

- A toldalékok típusai: képző, jel, rag 

 Helyesírási alapelvek (4) és a hozzájuk kapcsolódó helyesírási szabályok 
 A szavak jelentése: hangalak és jelentés 

- Jelentéstani csoportok és képletük 
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Matematika 

Gondolkodási módszerek: 

- Elemek elrendezése 

- Halmazba rendezés közös tulajdonság alapján 

- A részhalmaz fogalma 

- Igaz, hamis állítások 

- Kifejezések összehasonlítása (kisebb, nagyobb, legalább, legfeljebb…) 

 Számtan, algebra: 
- Természetes számok milliós számkörben, alaki érték, helyi érték, számok írása, 

olvasása, ábrázolása 

- Negatív számok értelmezése, összehasonlítása, ábrázolása, összeadása, kivonása, 
szorzása, osztása, ellentett, abszolút érték 

- Közönséges tört fogalma, törtek összehasonlítása, ábrázolása 

- Törtek összeadása, kivonása; szorzása,osztása egész számmal 

- Tizedes törtek, alaki érték, helyi érték, számok írása, olvasása, ábrázolása, 
alapműveletek 

- Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal… 

- Kerekítés 

- Műveleti sorrendek 

- Egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel 

- Egyenes arányosság 

- Egyszerű százalékszámítási feladatok arányos következtetéssel 

- Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, 
idő, tömeg 

- Egyszerű matematikai problémát tartalmazó rövidebb és hosszabb szövegek 
feldolgozása 

- Osztó, többszörös fogalmának alkalmazás 

 Függvények: 
- Tájékozódás derékszögű koordináta-rendszerben 

- Egyszerű grafikonok értelmezése 

- Sorozatok folytatása adott szabály szerint 

- Sorozatok megadása  

Geometria: 
- A tér elemei 

- Párhuzamosság, merőlegesség felismerése 

- Síkidomok felismerése 

- Alakzatok távolságának meghatározása 

- Kör, gömb fogalma (sugár) 

- Szögek fajtái, szögmérés 

- Téglalap kerülete, területe 

- Sokszögek kerülete 

- Téglatest hálója, felszíne, térfogata 
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Természetismeret 

I.  félév 

Állandóság és változás környezetünkben:- Anyag és közeg 

- Az élő és élettelen anyagok tulajdonságai. 

- A talaj, a levegő és a víz tulajdonságai, szerepük az élővilágban. 

- Anyagok halmazállapotai és halmazállapot változásai. 

- Keverékek, keverékek szétválasztása. 

Élet a kertben 

- A növények életfeltételei, testfelépítésük, a növényi szervek működése. 

- A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, 
fogyasztásuk egészségvédelmi szabályai. 

- A gyümölcs- és zöldségfélék kártevői: burgonyabogár, káposztalepke, házatlan 
csigák és a monília. A kártevők elleni védekezés. 

- A tulipán és a petúnia szervei. 

- A közönséges földigiliszta és az éti csiga testfelépítése, életmódja, jelentősége. Kerti 
madarak 

II. félév 

Állatok a házban és a ház körül 

- Haszonállatok: a szarvasmarha, a házi sertés és a házi tyúk testfelépítése, 
életmódja, hasznosítása. 

- Háziállatok: kutya 

- A házban és a ház körül élő állatok: házi veréb, füsti fecske, házi légy testfelépítése, 
életmódja, jelentősége. 

- Az állatok szerepe a betegségek terjesztésében, a megelőzés lehetőségei. 

- A felelős állattartás. 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 

- Mi a térkép, a térképek fajtáinak megismerése. 

- A térképjelek és jelentésük. A világtájak(fő- és mellékvilágtájak) 

- Térképhasználat a gyakorlatban (távolságmérés, útvonaltervezés, a névmutató és a 
keresőháló használata) Méretarány és vonalas mérték használata. 

- Hazánk nagy tájai, szomszédos országok. 

A Föld és a világegyetem 

- A Föld alakja, a Föld mozgásai. Keringési ideje, forgása a saját tengelye körül. 

- A Hold mozgása, holdfázisok 

- Az égitestek típusai. Naprendszerünk bolygói. 

- Évszakok, éghajlati övezetek kialakulása 

- Az időjárás elemei: A szél, a napsugárzás, a hőmérséklet, a csapadék. 
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Történelem 

I. félév 

 Az Őskor és az ókori Kelet: 

- Az Őskori ember világa 

- Az ókori Egyiptom anyagi és szellemi kultúrája. 

- Ószövetségi történetek. 

- Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallások, 
építmények). 

Az antikvitás 

- Az ókori görögök: istenek, hősök, tudósok, művészek és az olimpia. 

- A görög–perzsa háborúk és az athéni demokrácia. 

- Az ókori Róma alapítása és terjeszkedése. 

- Hadvezérek, uralkodók az ókori Rómában. 

- Újszövetségi történetek. 

II.félév 

A középkori Európa 

- A nyugati és a keleti keresztény államiság főbb jellemzői. 

- Az iszlám hódítás és kulturális hagyatéka. 

- A középkori élet színterei és szereplői. 

- A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok. 

A magyarság történetének kezdetei és beilleszkedése Európába 

- Történetek és magyarázatok a magyarság vándorlásáról és a honfoglalásról. 

- Az államalapítás: Géza és Szent István. 

- Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. 

Angol nyelv 

Nyelvtan: 

- Személyes névmások ismerete, és biztos használata. 

- Birtokos szerkezet kifejezése (Have got/ has got) állító, tagadó ás kérdő 
mondatokban rövid válasszal 

- A melléknév és főnév viszonya – egyszerű jelzős szerkezetek (Pl. Hosszú láb, 
nagy fül) 

- Főnevek többes számának képzése, a fontosabb rendhagyó főnevek ismerete 
(lábfej, fog, egér, ember, gyerek) 

- Egyszerű kérdések képzése, kérdőszórend felismerése és rövid válaszok. 

- (This is a hamster – Is this a hamster?) 

- Egyszerű eldöntendő kérdések és kérdőszavak: Ki? Mi? Hol? Hány/ Mennyi? Kié? 

- Prepocíziós szerkezetek, helymeghatározás (-ban, ben, on,-en,-ön, alatt, mellett, 
mögött, előtt, épületben (at), napszakok előtt) 

- Képesség kifejezése: Én tudok valamit csinálni (tagadó, kérdő, kijelentő mondatok 
+ egyeztetés az alannyal) 

- Igeidők bevezetése: 
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- Egyszerű és folyamatos jelen idejű mondatok bevezetése. Igeidő mint fogalmak 
tisztázása. 

Szókincs: 

- Iskola, tanterem, tanulás fogalomkörbe kapcsolódó alapvető szavak ismerete. 

- A saját szoba, lakás bemutatása. 

- Egyszerű leírás egy személyről külső tulajdonságok alapján birtokos szerkezet 
használatával. 

- Színek, házi kedvencek és néhány vadon élő állat ismerete 

- Számok ismerete 1-100 

- Játékok, kedvenc játékok elmondása továbbá szórakozás, születésnap 

- Főbb ünnepek és az ahhoz kapcsolódó szavak: Karácsony, Húsvét, Újév, 
Születésnap 

- Időjárás egyszerű bemutatása: Hideg van, meleg van, esik, fúj a szél 

- Sport és sportolással kapcsolatos tárgyak, fogalmak ismerete 

Hallás utáni szövegértés: 
A diák legyen képes egyszerű tananyaghoz kapcsolódó 60-80 szavas szöveg hallás 
utáni megértésére. Számok, kérdések, kérések és egyszerű utasítások megértésére 
és erre megfelelő választ adni. 
Íráskészség: 
Család, barátok, környezetének egyszerű bemutatása írásban. Helyes alany állítmány 
egyeztetés. Mondatszórend állító, tagadó, kérdő mondatok esetén. A szavak helyes 
leírása betűtévesztés nélkül. 
Beszédkészség: 
Bemutatkozás, alap ismeretek elmondása. Válaszadás egyszerű kérdésekre továbbá 
kérdések feltétele. Szóbeli leírás a családról, személyekről, szabadidei 
elfoglaltságáról a megfelelő szinten. 

Német nyelv 

I. félév 

Témakörök 
- Bemutatkozás (5-6 mondat), ismerkedés, érdeklődés, elnézéskérés, üdvözlő formulák  

- Család  

- Hobby  

- Játékok  

- Tevékenységek (szabadidős elfoglaltságok, egyéb)  

     Beszédszándékok és készségfejlesztés  

- Tudjon bemutatkozni, információt kérni és adni személyi adatokról  

- Üdvözlés, elbúcsúzás  

- Elnézéskérés, és arra reagálás  

- Bemutatás, személyek leírása, eldöntendő kérdés feltevése, megválaszolása  

- Tudja használni a tanult igéket jelen időben kijelentésekben, tagadó mondatokban 
és kérdésekben.  
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II.félév 

Témakörök 

- Iskolai felszerelés, iskolai tárgyak, gyűjthető tárgyak, dolgok  

- Tevékenységek a tanítási órákon, iskolai felszerelés, iskolai fogalmak  

- Tevékenységek (szabadidős elfoglaltságok, egyéb)  

- Ruházat, ajándékok  

     Beszédszándékok és készségfejlesztés  

- Tudja használni a nicht tagadószót, a határozott névelő tárgyesetét.  

- Tudjon saját iskolai tevékenységeiről néhány mondatban szólni.  

- Tudja kifejezni felszerelésének hiányát.  

- Tudjon kérlelést, kívánságot kifejezni.  

- Tudja használni a haben, sein igéket.  

- Tudjon kérdéseket feltenni és megválaszolni a feldolgozott témakörökben.  

- Tudja használni a leggyakoribb tőhang-váltós igéket.  

Informatika 

Az informatika alapjai 

- A számítógép felhasználási területei. A számítógép részei. Hardver, szoftver 
fogalma. A számítógépes környezet 

- Hardvereszközök (alaplap, processzor, memória, billentyűzet, monitor, nyomtató, 
háttértárolók) ismertetése 

Dokumentumkészítés 

- Fájl megnyitása, mentése másként, nyomtatása. 

- Alakzatok (téglalap, kerekített sarkú téglalap, ellipszis, sokszögvonal) és görbe 
rajzolása. 

- Másolás és áthelyezés. 

- Szöveg elhelyezése. 

- Animáció készítése 

Etika 

I. félév 
Témakörök: 

- Test és lélek 

- Kapcsolat, barátság, szeretet 

- Kortárscsoportok 
Ismeretek: 

- A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is 
felelős ezért. 

- Tudatában van az emberek sokféleségének, és elfogadja a testi és lelki 
vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális 
különbségeket. 
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- Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik véleményeinek és tetteinek 
utólagos értékelésére. 

II. félév 

- Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek és tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és 
hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között is. 

- Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati 
hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák 
kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával. 

- Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a 
közösségi normákat. 

- Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve 
vallási hagyományokat. 

Vizuális kultúra 

I. félév 

- Művészettörténet ( az őskor, Mezopotámia,Egyiptom, az ókori görögök, az ókori 
Itália művészete 

- Forgástestek szerkezeti ábrázolása, árnyékolása 

- Csendélet rajza 

-

II. félév 

- Természeti forma rajza 

- Színtani alapismeretek 

- Faktúraképzés 

- Fantáziarajz 

Technika, életvitel és gyakorlat 

I. félév 

- Az energia – az energia fajtái 

- Természetes faanyagok – a fa szerkezete 

- Mesterséges faanyagok – bútorlapok szerkezete 

- Műszaki ábrázolás- vonalfajták és rajzjelek 

- A papír – története, tulajdonságai 

- A papír feldolgozása – papír ívmértékek 

- A szárazföldi közlekedés – története, kerekes járművek 

- A gyalogos közlekedés - szabályai, KRESZ ismeretek 

- A vízi közlekedés – szabályai, vízi járművek 

- Hulladék kezelés – szelektív hulladékgyűjtés jelentősége  

II. félév 

- Élet a településeken – városi és falusi élet összehasonlítása 

- A lakóház és környezete 



!44

- A szép építészet jellegzetességei 

- A népi építészet jellegzetességei 

- Hagyományos építőanyagok 

- A gépek szerepe és feladata – gépek biztonságos üzemeltetése 

- A mérés – hosszúság és idő mérése 

- Egészséges életmód a családban 

- A konyhai berendezések biztonságos üzemeltetése 

- Textilipari nyersanyagok  – ruházat karbantartása 

Ének-zene 

I. félév 

Énekes dalanyag 

- Az alábbi nép-és műdalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből: 

- Egressy Béni: Szózat, Hull a szilva…, Csillagok, csillagok…, Erdő, erdő, de magas a 
teteje…, Erdő, erdő, erdő…, Megyen már a hajnalcsillag…, Érik a szőlő…, Megrakják a 
tüzet…, Aki dudás akar lenni. 

Népzene 

- Jeles napok: szokások, hagyományok. A népzenegyűjtésről, népzenegyűjtőkről. 

- A magyar népdal stílusrétegződése: 

a. régi stílus: sorszerkezet, ereszkedő dallamvonal, kvintváltó szerkezet, 
kvintválasz; pentaton hangsor (ötfokúság). 

b. új stílus: visszatérő sorszerkezet, kupolás dallamvonal; 3. sor a 
legváltozatosabb; hétfokúság. 

- Népi hangszerek felismerése hallás után: duda, tekerő, cimbalom, citera. A dudanóta. 

- A népdalfeldolgozás. 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

- Ritmikai fogalmak-ismeretek: az alkalmazkodó ritmus; új ritmusértékek és szüneteik 
olvasása- írása, gyakorlóneve: a szinkópa, a nagy éles és nyújtott ritmus. 

- Dallami ismeretek: a felső „ré” és „mi” hangok. 

- Hangközök: a hangköz fogalma; egész- és félhang távolság; a tiszta hangközök 
felismerése, szolmizált éneklése: tiszta prím = T1, a tiszta oktáv = T8, tiszta kvart =T4; 
tiszta kvint = T5. 

- Hangnevek: ABC-s hangnevek jelölése G-kulcsban (violinkulcs) 
C’-C”-ig (C’D’E’F’G’A’H’C”). 

- Hangsorok: a hétfokú hangsor (dúr és moll). 

- Tonalitás: dúr-moll tonalitás felismerése záróhang alapján. 

- Előadási jelek: tempó és dinamikai jelek a tanult dalokhoz és a meghallgatott 
zeneművekhez kapcsolódva. 

II. félév 

Énekes dalanyag 

- Az alábbi nép-és műdalok éneklése emlékezetből: 

- Himnusz, Hídló végén…, , A csitári hegyek alatt…, Nem vagyok én senkinek sem 
adósa…, Aki dudás akar lenni, A, a, a, a farsangi napokban, Jól van dolga, Garibaldi, 
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Salve Regina, Viva, viva la musica, Moniot D’Arras: Nyári ének, Ismeretlen szerző: 
Kék ibolyácska, 

Népzene 

- A népi zenekar felismerése hallás után: hegedű, cimbalom, klarinét. 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

- Ritmikai fogalmak-ismeretek: a tizenhatod ritmus, a kis nyújtott és éles ritmus – 
értéke, gyakorlóneve, jele; a nyolcad értékű szünet. 

- Hangsorok: az 1b előjegyzés 

- Előadási jelek: dinamikai jelek: p – piano, f – forte, ff – fortissimo 

Zeneirodalom 

- A zene eredete, fejlődése az őskorban. Az ókor zenéje, hangszerei. A középkor zenéje: az 
egyházi zene - gregorián, a világi zene – trubadúrok, minnesangerek. A reneszánsz kora, 
műfajai: kánon, madrigál, motetta  

- A barokk kora és zenéje: a barokk zenekar, a barokk hangszerei, barokk műfajok: kantáta, 
korál, oratórium; zeneszerzők: Purcell, Vivaldi, Bach, Händel. 

Testnevelés és sport 

I. félév 

 Atlétika: 
- ismerje a futó-, ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, 

futás sarok- és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugrószökdelés) 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a 
három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani (Rajthoz! 
Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 
800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz 
szükséges roham 

kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és 
segédjel segítségével;  

- Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás:  

fiúknál 11,1mp; lányoknál 11,7mp 
400m-es síkfutás  

fiúknál 1:40mp; lányoknál 1:50mp  

Cooper futás  

fiúknál 1920m; lányoknál 1760m 

Kosárlabda 
- ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait; 

- megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás; 

- kétkezes mellső, felső átadások; 

- fektetett dobás egy leütésből; 

- szlalom labdavezetés helyes technikával 
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II. félév 

Torna 
- tudjon önállóan 6-8 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani; 

- gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba, 
terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba; 

- mérlegállás 3 mp-ig; 

- tarkóállás 3mp-ig 

- kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

- fellendülés kézenállásba bordásfalnál 

- tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani; Atlétika 

- ismerje a futó-, ugróiskola alapvető gyakorlatait ( galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, 
futás sarok- és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugrószökdelés ) 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három 

vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 
800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz 
szükséges roham 

kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és 
segédjel segítségével;  

- Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás:  

fiúknál 11,1mp; lányoknál 11,7mp 
400m-es síkfutás  

fiúknál 1:40mp; lányoknál 1:50mp 
Cooper futás  

fiúknál 1920m; lányoknál 1760m 
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6. osztály 

Magyar irodalom 

Monda, rege, ballada 

- A monda műfaja, jellemzői, típusai. Magyar történeti mondák. A ballada műfaja, 
eszközei, jegyei. 

- Beckó Vára, Munkács vára, Lázár Ervin: Lehel kürtje, A kovács 

- Kőmíves Kelemen, Vörösmarty Mihály: A buvár Kund, Arany János: A walesi bárdok, 
Mátyás anyja 

Arany János: Toldi 

- Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás. A főszereplő összetett jelleme: 
próbatételek, bűn és megtisztulás. A jellemzés eszközei. Szerkezeti, nyelvi sajátosságok. - 
Arany János: Toldi II. félév 

Hősök a történetmondás műfajában 

- Egy ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból. Helyzetek, kalandok, 
konfliktusok, a 

korszakot felidéző írói eszközök, ismétlődő motívumok. Jellemek és sorsok. A prózai és a 
verses elbeszélés különbsége. Az időmértékes verselés. 

- Fazekas Mihály: Lúdas Matyi; Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Képek és formák a költészetben 

- Lírai alkotások elemzése. A lírai formanyelv sokfélesége: változatok a képiségre, 
zeneiségre, szerkezetre 

- A dal, kesergők, bujdosók 

- Annyi bánat, József Attila: Ringató; Elindultam szép hazámból; Csanádi Imre: Hazátlan; 
Ady Endre: Karácsony; József Attila: Betlehemi királyok, Csokonai Vitéz Mihály: 
Zsugori uram, Tartózkodó kérelem, A Reményhez; Ady Endre: A föl-földobott kő; József 
Attila: Mama, Csóri Sándor: Anyám fekete rózsa, Ilyés Gyula: A tárgyakkal 

Memoriter, kötelező olvasmányok 

- A memoritereket és a kötelező olvasmányokat illetően kérjük, érdeklődjenek a tantárgyat 
tanító pedagógusnál. 

Magyar nyelv 

I. félév 

A kommunikáció jelei 

NEM nyelvi jelek: a szóbeli és írásbeli kommunikációban 

A szófaj fogalma 

 Az alapszófajok: 

- Az ige fogalma, fajtái, alakja, helyesírása 

-  A főnév : a köznevek, a tulajdonnevek fajtái és helyesírásuk 

-  A melléknév alakja és toldalékai 

-
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II. félév 

-  A számnév fogalma, fajtái, helyesírása 

-  A határozószó és fajtái, alakja, helyesírása 

-  A névmások fogalma, fajtái, helyesírásuk 

- Az igenevek jellemzői, fajtájuk 

-  A viszonyszó fogalma, jellemzői, fajtái: a névelő, a névutó, az igekötő, a segédige, a 
kötőszó,  

      módosítószó 

- A szókincsgyarapítás eszközei: a szóképzés 

Matematika 

Gondolkodási módszerek: 

- Elemek elrendezése, néhány elem sorba rendezése néhány elem kiválasztása. 

- Halmazba rendezés közös tulajdonság alapján 

- A részhalmaz fogalma, két véges halmaz egyesítése, közös része 

- Igaz, hamis állítások (biztos, lehetséges, lehetetlen) 

- Kifejezések összehasonlítása (kisebb, nagyobb, legalább, legfeljebb…)  

Számtan, algebra: 

- Egész számok összevonása, szorzása, osztása 

- Műveletek tizedes törtekkel, kerekítés 

- Műveleti tulajdonságok, helyes műveleti sorrend 

- Közönséges tört fogalma, törtek összehasonlítása, ábrázolása, összeadása, kivonása 

- Törtek szorzása, osztása, reciprok fogalma 

- Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal… 

- Egyszerű elsőfokú egyenletek megoldása következtetéssel 

- Egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel 

- Egyenes arányosság 

- A százalék fogalma, egyszerű százalékszámítási feladatok megoldása 

- Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, 
idő, tömeg 

- Egyszerű matematikai problémát tartalmazó rövidebb és hosszabb szövegek 
feldolgozása, megoldása 

- Oszthatósági szabályok 2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 100-zal  

Függvények: 

- Tájékozódás derékszögű koordináta-rendszerben 

- Táblázat hiányzó elemeinek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján, 
ábrázolásuk grafikonon 

- Az egyenes arányosság grafikonja 

- Sorozatok megadása a képzés szabályával 

- Sorozatok folytatása adott szabály szerint  

Geometria: 

- Alakzatok távolságának meghatározása 

- Adott tulajdonságú ponthalmazok megadása 
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- Körtulajdonságainak alkalmazása (húr, szelő, érintő) 

- Párhuzamos, merőleges egyenesek szerkesztése, szakaszfelező merőleges 

- Szögmásolás, szögfelezés, nevezetes szögek szerkesztése 

- Téglalap szerkesztése 

- Háromszögek csoportosítása oldalaik szögeik szerint 

- A háromszögek magassága 

- Háromszögek  szerkesztése 

- Speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz) 

- Tengelyes tükrözés tulajdonságai, tükörkép szerkesztése 

- Tengelyesen szimmetrikus 
alakzatok  

Statisztika, valószínűség: 

- Adatok tervszerű gyűjtése, lejegyzése táblázatban 

- Egyszerű diagramok értelmezése 

Természetismeret 

I. félév 

Felszíni és felszín alatti vizek 

- A vizek típusai. Felszíni és felszín alatti vizek (talajvíz, ásványvíz, hévíz, gyógyvíz). 

- Hazánk legjelentősebb állóvizei és folyóvizei. Keletkezésük, hasznuk, jelentőségük. 

- Vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás, felszínformáló hatás, árvíz. 

- Vízszennyezés, víztisztítás, vízvédelem. 

Vizek, vízpartok élővilága 

- A vízi élőhely jellemző élettelen környezeti tényezői. 

- A vízi- vízparti élőhely növényeinek, illetve gerinces és gerinctelen állatainak jellemzése. 
(zöld szemes ostoros, papucsállatka, baktériumok, hínárnövények, nádasok, ártéri 
erdők jellegzetes , növényei tavi kagyló, orvosi pióca, kecskerák, szúnyogok, szitakötők, 
ponty, leső harcsa, kecskebéka, vízi sikló, tőkés réce, barna réti héja, fehér gólya) 

- Teleptest, gyöktörzs, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, ízeltlábú, rák, rovar, 
gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú 
tojás, kétéltű, hüllő, átváltozás, átalakulás nélküli fejlődés, átalakulásos fejlődés, költöző 
madár, téli álom, változó testhőmérséklet fogalma. 

Az erdő életközössége 

- Az erdő, mint életközösség, az erdő szintjei, a környezeti tényezők függőleges irányú 
változásai. 

- Az erdőszintek legjellemzőbb növényei ( kocsánytalan tölgy, bükk, erdei fenyő, 
gyepűrózsa, erdei pajzsika, seprűmoha) és ezek jellemzése. 

- Az erdőszéli csiperke és a gyilkos galóca sajátosságai, a bazidiumos gombák 
testfelépítése, táplálkozása és szaporodása. 

- Az erdő gerinctelen és gerinces állatai. (szarvasbogár, gyapjas lepke, erdei 
vöröshangya, koronás keresztespók, közönséges kullancs, széncinege, nagy 
tarkaharkály, gímszarvas, vaddisznó, erdei fülesbagoly) - Táplálékláncok az 
erdőben. 

II.félév 

Az ember szervezete és egészség 
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- Testünk felépítése és működése. A testet felépítő működési egységek felismerése. 

- A bőr szervezetünk legsokoldalúbb szerve. A bőr szerkezete, részei, a részek 
szerepe, működése. A bőr egészsége. Bőrápolás, bőrbetegségek. 

- A mozgás szervrendszere. A csontváz és az izomzat fő jellemzői. A felépítés és működés 
közötti kapcsolat. A legismertebb csontok, felismerése, megnevezése. A mozgási 
szervrendszer 

legismertebb betegségei és ezek megelőzése. 

- Anyagcsere folyamatok. A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a keringés 
legfontosabb szervei, ezek működése. Kapcsolatok az anyagcsere életjelenségei, 
szervrendszerei között. 

- Az egészséges táplálkozás alapelvei. 

- Serdülőkori változások. A két nem testi és lelki tulajdonságainak különbségei. A méhen 
belüli és a méhen kívüli fejlődés szakaszai. 

- Az érzékszervek ismertetése, egészségének védelme 

- Az elsősegélynyújtás alapjai. Baleset megelőzés, segélyhívás. 

- Káros szenvedélyek és ezek hatása az ember szervezetére és személyiségére, 
valamint a környezetére. 

- Családi és társas kapcsolatok jelentősége. 

Tájékozódás a valóságban és a térképen 

- A Föld alakja és felszíne 

- A földrészek helyzete, határai, az óceánok elhelyezkedése. 

- Magyarország földrajzi helyzete Európában. 

- Hogyan tájékozódunk a földgömbön – a földrajzi fokhálózat, valamint az atlasz 
használata 

- Földünk éghajlati övezetei (éghajlat, nevezetes szélességi körök helye) ezek rövid 
jellemzése 

- Európa és hazánk éghajlata, mely tényezők módosítják Európa és hazánk éghajlatát. 

- Európa éghajlatai: óceáni, kontinentális, mediterrán, hegyvidéki. Az éghajlatok 
rövid jellemzése. 

Hazánk, Magyarország 

- Magyarország helyzete, nagy tájai, kialakulása, kőzetei. 

Alföldi tájakon 

- A homokbuckás Kiskunság 

- A Nagykunság és a Hortobágy 

- Nemzeti parkok az Alföldön 

- A Kisalföld 

Hegyvidékek, dombvidékek 

- Dunántúli- domb és hegyvidék 

- Dunántúli-középhegység 

- Északi-középhegység 

- Nemzeti parkok 

A nagy tájak földrajzi helyzete, határai, éghajlata, jellemzői, ásványkincsei, ipara, 
mezőgazdasága, nagyobb városai, nevezetességei 
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Történelem 

I. félév 

A magyarság történetének kezdetei és beilleszkedése Európába 

- Károly Róbert és Nagy Lajos. 

- Hunyadi János a török ellenes küzdelmek élén. 

- Hunyadi Mátyás és udvara. 

- A mohácsi csata és következményei 

A világ és Európa a kora újkorban 

- A földrajzi felfedezések. 

- Vallási újítók (reformáció és katolikus megújulás). 

- Fényes uralkodói udvarok. 

- Az alkotmányos királyság létrejötte Angliában. 

- A felvilágosodás eszméi. 

- Az európai hatalmak és a gyarmatok, az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi 
harca. 

II. félév 

Magyarország a XVI–XVIII. században 

- A három részre szakadt ország, végvári küzdelmek. 

- Vallási megosztottság és függetlenségi törekvések. 

- Az Erdélyi Fejedelemség virágkora Bethlen Gábor idején. 

- Zrínyi Miklós, a hadvezér. 

- A Rákóczi-szabadságharc hősei. 

- Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalomban. Az ország új etnikai térképe, 
nemzetiségi viszonyok 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon 

- A francia forradalom vívmányai. A terror. Napóleon. 

- Az ipari forradalom találmányai. 

- A magyar reformkor képviselői (Széchenyi, Kossuth, Kölcsey, Wesselényi). 

- A forradalom és szabadságharc céljai, eredményei és kiemelkedő személyiségei. 

Angol nyelv 

Nyelvtan: 

- Present Progressive; I like… 

- Létige + személyes névmások 

- Birtokos szerkezet, birtokos jelzők 

- Have got 

- Többes szám 

Szókincs, társalgás: 

- Ruhaneműk, időjárás; 
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- Tevékenységek; Ételek, gyümölcsök, italok 

- Országok és nemzetiségek; Iskolai tantárgyak 

- Az idő kifejezése 

- Család 

- Emberek külső jellemvonásainak leírása 

- Testrészek 

Német nyelv 

I. félév 

Témakör 

- Ételek, italok 

- Szabadidős tevékenységek 

- Személyes adatok, személyek foglalkozása 

- Családi ünnepek 

Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Időhatározó kifejezése, szabadidős tevékenységek 

- Képesség, szükség, kívánság kifejezése 

- Vásárlás 

- információkérés és –adás, érdeklődés név, cím, foglalkozás iránt. 

- Érdeklődés mások hogyléte iránt. 

- Meghívás, annak elfogadása, visszautasítás, kívánság kifejezése 

III.félév 

Témakör 

- Iskola 

- Állatok neve, háziállatok leírása, gondozása 

- Szabadidő az évszakok tükrében  

Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Tantárgyak, órarend, időpont, tevékenységek, iskolai napirend kifejezése 

- Birtoklás kifejezése, napszakok és hozzájuk tartozó tevékenységek kifejezése 

- Meghívás, elfogadása, visszautasítása 

- Az idegen nyelvi közlések megértése, azokra való reagálás 

- Szöveg feldolgozása néma olvasással 

- Több mondatos összefüggő szöveg önálló, írásbeli megfogalmazása 

Informatika 

I. félév 

- Ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 
használni. 

- Mappaműveletek (pl. másolás, mozgatás, törlés, átnevezés) használata. 

- Ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait és az alapvető adatvédelmi 
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szabályokat. 

- Tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra 
menteni. 

- Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni. 

- Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- 
és bekezdésformázásokat 

- Ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót 
készíteni.  

II. félév 

- Legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt. 

-  Képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni. 

-  Legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára. (Imagine logo)  

-  Legyen tisztába a ciklus és az eljárás fogalmával. 

- Legyen képes Internetes keresésre és találatok értelmezésére. 

-  Használja az elektronikus és internetes médiumokat. 

-  Legyen képes az interneten talált információk mentésére. 

- Tudjon levelet küldeni és fogadni. Használja a címjegyzéket. 

-  Ismerje a netikett szabályait. 

Etika 

I. félév 

Témakörök. 

- Társadalmi együttélés 

- A technikai fejlődés hatásai 

- A mindenséget kutató ember Ismeretek: 

- Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes 
együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a 
rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 

- Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet 
állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a 
természetet. 

II. félév 

- Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a 
függőség kialakulásának esetleges előjeleit. 

- Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és 
kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez. 

- Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és 
világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a 
valósághoz. 
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Vizuális kultúra 

I. félév 

- Művészettörténet (Ókeresztény és Bizánci művészet, a népvándorlás kora, a román 
stílus, a gótika, a reneszánsz művészete) 

- Mozaik készítése 

- Tarsolylemez tervezése 

- Sárkánymadár tervezése 

II. félév 

- Iníciálé tervezése 

- Címer tervezése 

- Csendélet rajza 

- A kéz rajza 

Technika, életvitel és gyakorlat 

I. félév 

- Az építkezés anyagai – építési eljárások, környezetalakítás 

- A lakás tervrajza – a rajzok értelmezése 

- Szakipari munkák a lakásban – parkettázás, csempézés stb. 

- A lakás beosztása – belső terek kialakítása, funkcionalitás a tervezésben 

- Bútortörténe 

- A szoba berendezése – célszerűség, méretek, lehetőségek, 

-  Növények a lakásban 

- Népművészet – Magyarország népművészeti tájegységei 

- Otthoni munkahelyek kialakítása 

II. félév 

- A konyha kialakulása – bútorzata, edényei A konyha, mint munkahely 
- A konyha és az ételhigiénia 
-  Élelmiszereink és az egészség – „E számok” jelentősége 
- A ruházat karbantartása – állagmegóvás 
- Az információ átadás története – technikai eszközök fejlődése 

- A számítógép fejlődésének története 
- Műszaki kommunikáció – jelképes ábrázolás értelmezés 
- Környezetünk rendszerei – anyagtechnológiák, vizsgálati módszerek 
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Ének-zene 

I. félév 

Énekes dalanyag 

- Az alábbi népdalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből: 

- Ősszel érik babám…, Ablakomba, ablakomba…, Luca, Panna…, Fáj a fának…, Minek 
nekem ez a sályi határ…, 

Népzene 

- Énekes és hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, megnevezése. 

- Az új stílusú magyar népdal és sorszerkezetei, felfelé kvintválasz. 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

- Ritmika: felütés, csonka ütem, triola, kis éles és nyújtott ritmus, kis szinkópa, váltakozó 
ütem. 

- Dallami ismeretek: ABC-s hangok a kis és egyvonalas oktávban GAH, a kétvonalas 
oktávban D”E”F”G”; módosító jelek (#, b, feloldójel) és jelentésük; módosított hangok 
szolmizált (fi, szi, ta, ri) és ABC-s nevei. 

- Hangközök: k2, N2, k3, N3 felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése. 

- Hangsorok: dúr és moll hangsorok 1#-1b-ig (C-dúr, a-moll; G-dúr, e-moll; F- dúr, dmoll) 

kottaképről történő olvasása, a módosító jelek értelmezése kottakép alapján, tanult 
dallamok éneklése betűkottáról és kottakép alapján segítséggel. 

II. félév 

Énekes dalanyag 

- Az alábbi tanult dalok, zeneműtémák szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése 
emlékezetből: 

- Tinódi: Egri históriának summája, Csínom Palkó, Vörösbársony süvegem, Ellopták 
szívemet, Haydn: Szerenád, Mozart: Vágyódás a tavasz után, A Vidrócki híres 
nyája…, Madárka, madárka…, Két tyúkom tavalyi…, sej, a tari réten. Zenei olvasás-
írás, zeneelmélet 

- Forma: Periódus, szimmetria, nyitás-zárás fogalma. 

- A tanult zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

Zeneirodalom 

- Magyar történeti műfajok: históriás ének, a lant. 

- A bécsi klasszicizmus kora, stílusjegyei. A bécsi klasszicista zeneszerzők: 
Haydn, Mozart, Beethoven, néhány művük, felsorolása. A bécsi klasszicizmus 
legjellegzetesebb műfajai: 

- Énekes-hangszres: opera, oratórium. 

- Hangszeres: szonáta, szimfónia, versenymű, vonósnégyes, szerenád. 

 Zenei formák, szerkezetek: 

- A klasszikus szimfónia felépítése, tételei. A triós forma, menüett, szonátaforma. 

- Együttesek: a klasszikus szimfonikus zenekar, trió, vonósnégyes. 

- A szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése. 
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Testnevelés és sport 

I. félév 

Atlétika 

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, 
futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három 

vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 
800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz 
szükséges roham 

kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és 
segédjel segítségével; 

- Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás:  

fiúknál 10,7mp; lányoknál 11,2mp  

400m-es síkfutás  

fiúknál 1:35mp; lányoknál 1:45mp  

Cooper futás  

fiúknál 1940m; lányoknál 1770m 

Kosárlabda 

- ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait; 

- megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás; 

- átadások mozgás közben (kétkezes mellső, felső, pattintott átadás); 

- folyamatos labdavezetés helyes technikával (magas, mély, szlalom labdavezetés) 

- fektetett dobás végrehajtása labdavezetésből; 

-
II. félév 

Torna 
- tudjon önállóan 6-8 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani; 

- gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba, 
terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba; 

- repülő gurulóátfordulás; 

- mérlegállás 3 mp-ig; 

- tarkóállás 3mp-ig 

- kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

- fellendülés kézenállásba bordásfalnál 

- zsugorfejenállás ill. fejenállás bordásfalnál; 

- tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani; Atlétika 

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, 
futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három 

vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 
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- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 
800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz 
szükséges roham 

kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és 
segédjel segítségével; 

-  Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás:  

fiúknál 10,7mp; lányoknál 11,2mp  

400m-es síkfutás  

fiúknál 1:35mp; lányoknál 1:45mp  

Cooper futás  

fiúknál 1940m; lányoknál 1770m 
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7. osztály 

Magyar irodalom 

I. félév 

A kisepika 
A  novella 

 Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása, A néhai bárány 

Krúdy Gyula: A zöldkalapos ember 

Kosztolányi Dezső: Ozsonna 

A regény változatai 
Magyar történelmi események és korszakok megidézése az irodalomban, Jókai Mór,    

Mikszáth  Kálmán és mások műveiben. 

Fogalmak: regény, történelmi regény 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

Irodalom és kulturális élet a reformkorban 
Olvasmányok a reformkor irodalmából. Írói életpályák, irodalmi társaságok, 
folyóiratok,színházi élet, irodalmi kapcsolatok. Nyelv és irodalom. Az irodalom, a festészet, a 
zene közös vonásai a romantikában. Fogalmak: romantika, életérzés, nyelvkérdés. 

Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, Áldozat, Emléklapra, Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 

I. félév 

Irodalom és kulturális élet a reformkorban 
Olvasmányok a reformkor irodalmából. Írói életpályák, irodalmi társaságok,folyóiratok, 
színházi élet, irodalmi kapcsolatok. Nyelv és irodalom. Az irodalom, a festészet, a zene közös 
vonásai a romantikában. Fogalmak: romantika, életérzés, nyelvkérdés. 

Vörösmarty Mihály: Szózat, Szabad sajtó, Fogytán van napod 

Petőfi Sándor: epigrammák, Földét a földmíves, Fa leszek, ha…, Reszket a bokor, 
mert…,Szeptember végén, Úti levelek, Egy gondolat bánt engemet, Nemzeti dal, Föltámadott 
a tenger 

Arany János: Nemzetőr-dal, A fülemüle, Szondi két apródja, Vásárban, Szülőhelyem, A 
csillag- hulláskor, Sejtelem 

Tompa Mihály: A madár fiaihoz 

Lírai alkotások, elégia 
Elégikus hangulatú lírai alkotások. 

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz 

Kosztolányi Dezső: Üllői-úti fák 

Vajda János: Nádas tavon 

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 

 Memoriter, kötelező olvasmányok  

A memoritereket és a kötelező olvasmányokat illetően kérjük, érdeklődjenek a tantárgyat 
tanító pedagógusnál. 
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Magyar nyelv 

I. félév 

A tanulás tanulása: a gyorsolvasás, a hipertext 

Fogalmazási ismeretek: a kiselőadás, a hozzászólás, a 
felszólalás  

A nyelvi rendszer elemei 

 A mondat, a szószerkezet fogalma, fajtái 

- A mondatelemzés jelei (aláhúzás, ágrajz) 

Az alanyi-állítmányi szószerkezet 
-  Az állítmány fogalma, kérdése, fajtái 

- Az alany fogalma, kérdése, fajtái 

A tárgyas szószerkezet 
- A tárgy kérdése, fajtái és kifejezőeszköze 

II. félév 

A határozós szószerkezet 
-  A határozók fajtái, kérdései, kifejezőeszközei; helyesírásuk 

 A jelzős szószerkezet 
- A jelzők fajtái, kérdései, kifejezőeszközei 

A mellé- és alárendelő szószerkezetek 
A szóösszetételek fajtái (mellé- és alárendelő) 

Matematika 

Gondolkodási módszerek: 

- Halmazba rendezés, halmazműveletek két véges halmazzal (részhalmaz, közös 
rész, egyesítés) 

- Logikai állítások igazságának eldöntése 
- Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” „legalább”, legfeljebb” 

kifejezések használata. 
- Elemek kiválasztása, sorba rendezése Számelmélet, algebra: 
- Racionális számok (véges és végtelen tizedes törtek) 
- Számhalmazok kapcsolata 
- Műveletek racionális számokkal, műveletek sorrendje 
- Hatványozás pozitív egész kitevőre 
- Szorzás, osztás 10 pozitív kitevőjű hatványaival 
- Mértékegységek használata, átváltása racionális számkörben 
- Oszthatósági szabályok alkalmazása 
- Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

meghatározása 
- Arány, arányos osztás, egyenes arányosság, fordított arányosság 
- Százalékszámítás, megfelelő összefüggések alkalmazásával 
- Algebrai kifejezések átalakítása (zárójel felbontása, összevonás, szorzás egytagú 
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kifejezéssel 

- Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása Függvények: 

- Halmazok közötti hozzárendelés, függvények ábrázolása 

- Lineáris függvények grafikus képe (egyenes arányosság) 

- Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek grafikus megoldása. 

- Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése, értéktáblázat készítése 

 Geometria: 

- Háromszögek osztályozása szögek és oldalak alapján, tulajdonságaik 

- Háromszögek magasságvonala, szerkesztése 

- Háromszögek kerülete, területe 

- Négyszögek fajtái, tulajdonságaik, kerületük, területük számítása 

- Háromszögek, négyszögek szerkesztése 

- Középpontos tükrözés, középpontosan szimmetrikus alakzatok 

- Eltolás, vektorok fogalma 

- Párhuzamos szárú szögek 

- Az egybevágóság szemléletes fogalma 

- Három- és négyszög alapú egyenes hasábok hálója, felszíne, térfogata  

Statisztika, valószínűség: 

- Adatok gyűjtése, rendszerezése, grafikonok készítése 

- Számtani közép számítása 

- Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése 

Biológia 

I. félév 

- A forró éghajlati öv elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzetek. 

- Az egyenlítői éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzet és 
állatvilág alkalmazkodása az éghajlathoz. Az esőerdő jellemzése. Az esőerdők 
pusztulásának okai, következményei. Amazónia varázslatos állatvilág. Az állatok 
jellemzése. Táplálékláncok. 

- A szavanna éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzet és 
állatvilág alkalmazkodása az éghajlathoz. A szavannák növényeinek és 
állatainak jellemzése. Táplálékláncok. 

- A sivatagi éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzet és 
állatvilág alkalmazkodása az éghajlathoz. A sivatagok növényeinek és 
állatainak jellemzése. 

Táplálékláncok. 

- A mérsékelt éghajlati övezet elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzetek. 

- A mediterrán éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzet és 
állatvilág alkalmazkodása az éghajlathoz. A mediterrán terület növényeinek és 
állatainak jellemzése. Táplálékláncok. 

- A kontinentális éghajlaton elhelyezkedő lomberdők jellemzése. Az itt kialakult 
növényzet és állatvilág alkalmazkodása az éghajlathoz. A lombredők növényeinek és 
állatainak jellemzése. Táplálékláncok. 

- A mérsékelt öv füves pusztai éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt  kialakult  

- növényzet és állatvilág alkalmazkodása az éghajlathoz. A préri növényeinek és állatainak 
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jellemzése. Táplálékláncok. 

- A tajga éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzet és 
állatvilág alkalmazkodása az éghajlathoz. A tajga terület növényeinek és 
állatainak jellemzése. Táplálékláncok. 

- A hideg éghajlat, a hegyvidéki éghajlat és a tengerek-tengerpartok elhelyezkedése, 
jellemzése. 

I. félév 

- A tundra éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzet és 
állatvilág alkalmazkodása az éghajlathoz. A tundra terület növényeinek és 
állatainak jellemzése. Táplálékláncok. 

- A sarkvidéki éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult állatvilág 
alkalmazkodása az éghajlathoz. A sarkvidéki terület állatainak jellemzése. 
Táplálékláncok. 

- A hegyvidéki éghajlat elhelyezkedése, jellemzése. Az itt kialakult növényzet és 
állatvilág alkalmazkodása az éghajlathoz. A hegyvidékek növényeinek és 
állatainak jellemzése. Táplálékláncok. Övezetesség. 

- A tenger, mint élőhely elhelyezkedése, jellemzése. A szárazfölditől eltérő közeg 
részletes ismertetése. Az itt kialakult növényzet és állatvilág alkalmazkodása . A 
tengerek és 

tengerpartok növényeinek és állatainak jellemzése. Táplálékláncok. 

- Az élőlény és környezete, az élő és élettelen környezeti tényezők ismertetése. 

- A tűrőképesség. Az életközösség. A kölcsönhatások az életközösségben. A 
táplálkozási szintek, ezek jellemzői és egymáshoz való viszonya. Táplálékpiramis. 
Anyagáramlás. 

- Az élőlények rendszere. Linné, Darwin, Kitaibel Pál munkássága röviden. 

- A rendszertani kategóriák. A faj, az osztály és a törzs fogalma. 

- A vírusok, a baktériumok, a moszatok, a gombák, a mohák, a harasztok jellemzése. 

- A nyitvatermők, a zárvatermők (egyszikűek, kétszikűek) ismertetése. 

- A szivacsok, a csalánozók, a férgek (gyűrűs férgek), puhatestűek (csigák, kagylók), 
ízeltlábúak (rákok, rovarok, pókok), gerincesek (halak, kétéltűek, hüllők, madarak, 
emlősök) ismertetése. 

- A tanult élőlények besorolása a megfelelő rendszertani kategóriákba. 

Fizika 

I. félév 

Testek, folyamatok mérhető tulajdonsága 
Hosszúságmérés, térfogatmérés, a tömeg mérése, sűrűség, az idő mérése, óratípusok. 

Hőmérséklet, halmazállapot 
A hőmérséklet mérése, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás, olvadás, fagyás, párolgás, 
forrás, lecsapódás. A termikus kölcsönhatás. 

A hang, hullámmozgás a természetben 
A hangkeltés, a hallás, a fül, a hang terjedése, a magas és mély hangok, hullámok a 
természetben. 

A fény 
A fény terjedése és visszaverődése, gömbtükrök, a fény törése, lencsék, prizmák, a látás, 

optikai eszközök, színek, légköri jelenségek, a fény mint elektromágneses hullám. 
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II. félév 

Az energia 

Az energia, energiaforrások, energiaigények, az energiafogyasztás környezeti hatásai, 
gépek. 

Járművek mozgásának vizsgálata 
A járművek mozgásának jellemzése, mozgások grafikus ábrázolása, egyenletes 
mozgás, egyenletesen változó mozgás, a körmozgás jellemzői. 

Kölcsönhatások 
Az erő, az erő fajtái, az erő sebességváltoztató hatása, a nyomás, a légnyomás, a 

hidrosztatikai nyomás, közlekedőedények, hajszálcsövesség, Arkhimédész 
törvénye, úszás, lebegés, merülés. 

Kémia 

I. félév 

- A kémia szerepe a mindennapi életünkben 

- Kísérletezés közben betartandó szabályok 

- Alapvető laboratóriumi eszközök 

- Halmazállapotok (szilárd, folyadék, gáz), jellemzőik 

- Halmazállapot-változások, ezeket kísérő energiaváltozások 

- Kémiai változások-fizikai változások megkülönböztetése 

- Az égés, az égés fajtái 

- Az anyagmegmaradás törvénye 

II. félév 

- Keverékek (levegő, ásványi szenek, kőolaj, földgáz) 

- Vegyületek (víz, szén-dioxid) 

- Elemek (szén, oxigén, hidrogén, nitrogén) 

- Oldatok, tömegszázalékos összetétel 

- Keverékek szétválasztása (ülepítés, szűrés, bepárlás, desztillálás, kristályosítás) 

- Vizes oldatok kémhatása 

- Az atom felépítése (atommag, elektronburok) 

- A periódusos rendszer 

- Anyagmennyiség 

- Egyszerű ionok képződése 

- Kovalens kötés kialakulása 

- Fémes kötés 
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Földrajz 

I. félév 

- A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-
nagyobb egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a kontinensek karakteres 
nagytájairól és tipikus tájairól, valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű ország 
csoportjairól, országairól). 

- Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és 
törtvényszerűségeket. 

- Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító 
hatását, a lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. 

- Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét 
példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik. 

- Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a 
számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. 

- Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben. 

II. félév 

- Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések 
végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi 
tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. 

- Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. 

- Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, földrészeket, 
országokat és tipikus tájakat. 

- Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg a 
logikai térképolvasás képességét. 

- A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni. 

- Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben a 
földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak 
tanulása során is. 8. évfolyam. 

Történelem 

I. félév 

A nemzetállamok kora 

- Az egységes német nemzetállam létrejötte. 

- Polgárháború az Egyesült Államokban. A megtorlás és a kiegyezés Magyarországon. 

- Magyarország fejlődése a dualizmus korában. 

- Az Osztrák–Magyar Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

- A tudomány és a technika fejlődése, birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért, 
élet a gyarmatokon 

-
II. félév 

Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében 

- Az első világháború jellemzői és következményei Európában és Magyarországon. 

- A trianoni országvesztés és következményei. 

- A nagy gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 
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Európában. 

- Diktatúrák és diktátorok Európában. 9.5. A Horthy-korszak meghatározó vonásai és 
jelentős politikusai. 

- A trianoni határon túli magyarság sorsa a két világháború között. 

- A második világháború jellemzői és következményei. 

- Magyarország a második világháborúban. 

- A holokauszt Európában és Magyarországon. 

Angol nyelv 

Nyelvtan 

- A Present Simple képzése, használata 

- Helyhatározós prepozíciók használata → There is / There are 

- A „can” segédige használata 

- Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek → a / an / some / any / How 
much? / How many? 

- Tárgy esetű személyes névmások használata 

Szókincs / társalgás: 

- Napirend elmesélése, iskola utáni tevékenységek (hobbi) bemutatása 

- Épületek, helyiségek, bútorzat 

- Látnivalók, nevezetességek 

- Képességek 

- Ételek, innivalók → Étkezési szokások 

Német nyelv 

I. félév 

Témakör 

- Szünidő,nyaralás 

- Számok1000-ig 

- A város,közlekedés,üzletek,épületek 

- Ételek,italokvásárlása 

- Foglalkozások,szakmák  

Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Helyszínek meghatározása, közlekedési eszközök, égtájak, útleírás Utazási szándék 
kifejezése, tervezés, utazás, vásárlás 

- Útleírás, útbaigazítás, jegyvásárlás 

- Érdeklődés mások foglalkozása iránt 

II. félév 

Témakör 

- Napirutin 
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- Időkifejezése 

- Lakás 

- Hobbi 

- Levelezés,nyomtatványok  

Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Érzések kifejezése, napirend leírása, otthoni tevékenységek 

- Lakás lehetőségek, berendezés 

- Tudjon melléknevet fokozni, tulajdonságokat összehasonlítani 

- Tudjon formanyomtatványokat kitölteni, önállóan bemutatkozó levelet megírni Pontos idő 
megkérdezése, kifejezése 

- Lakás, szoba, lakótér bemutatása 

- Tudjon szótár segítségével szöveget feldolgozni 

Informatika 

I. félév 

- Ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes 
hálózat alapszolgáltatásait. 

- Tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb 
részegységeit. 

- Ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit. Főként a különféle 
háttértárak működésével legyen tisztában. 

- Ismerje a szoftver típusokat. 

- Használja a tömörítést és a víruskeresést. 

- Tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat 
beilleszteni. 

- Tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy 
leírás alapján elkészíteni. 

II. félév 

- Tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. 

- Ismerje a táblázat formázásának alapvető funkcióit. 

- Legyen tisztában a cellahivatkozás fogalmával. 

- Alapfüggvények használata excelben. 

- Tudjon bemutatót készíteni, áttünéseket, animációkat létrehozni. 

-  Legyen képes megkeresni a kívánt információt. 

- Használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 

-  Ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat. 

- A könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes legyen önállóan releváns 
forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz. 
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Etika 

I. félév 

Témakörök: 

- Ki vagyok én és mi vezérli a tetteimet? 

- Párkapcsolat és szerelem 

Egyén és közösség Ismeretek: 

- A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit 
veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és 
önmaga vizsgálatára. 

- Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, 
vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

- Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. 

II. félév 

- Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek 
kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit. 

- Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja 
viselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget. 

- Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket 
hozni. Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a 
társaiért. 

Vizuális kultúra 

I. félév 

- Művészettörténet (Barokk művészet, a 19. század művészete) 

- Portré, karikatúra 

- Érzelemábrázolás 

- Dekorációs munka tervezése 

II. félév 

- Szögletes testek ábrázolása és árnyékolása 

- Vetület, axonometria 

- Játék a vonalakkal 

- Drapéria 

Technika, életvitel és gyakorlat 

I. félév 

- Az energia felhasználása a történelmi korokban 

- Ásványi energiahordozók 

- Megújuló energiafajták 

- Az információ átadás folyamata 
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- A műszaki kommunikáció 

- Fémes anyagok és megmunkálásuk 

- A műanyagok és alkalmazási lehetőségei 

- A műanyagok fajtái 

II. félév 

- Géprendszerek és szerkezeteik 

- Egyszerű mechanizmusok 

- Belső égésű motorok működése 

- A lakás fűtése és szellőztetése 

- A korszerű konyha kialakítása 

- Az élelmiszerek tárolása – a hűtőgép üzemeltetése 

- Mélyhűtött- és félkész termékek használata 

- A gépjárművek típusai – jellemzői, üzemanyagai, jellemző adatai 

Ének-zene 

I. félév 

Énekes dalanyag 
- Az alábbi dalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből:   Erkel-Kölcsey: 

Himnusz, Által mennék én a Tiszán…, Sárgul már a fügefa levele…, Gerencséri utca…, 
Tisza partján mandulafa…, Hej, halászok, halászok…, Estét harangoznak a toronyba…, 

Népzene 
- A népdalelemzés szempontjai, a népdalok jellemzőinek ábrázolása. 

- A népballada. A balladák csoportosítása leggyakoribb témájuk szerint, műfaji 
sajátosságaik. 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 
- A népdalelemzés szempontjai, a népdalok jellemzőinek ábrázolása. 

- Ritmika: nyújtott-éles ritmus, szinkópa, triola; a 6/8-os ütemmutató 

- Hangközök: a szext hangköz (k6, N6) felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése. 

- Hangsorok: dúr és moll hangsorok 2#-2b-ig (D-dúr, h-moll; B-dúr, g-moll) kottaképről 
történő olvasása, a módosító jelek értelmezése kottakép alapján, tanult dallamok éneklése 
betűkottáról és kottakép alapján segítséggel.  

II. félév 

Énekes dalanyag 
- A népdalelemzés szempontjai, a népdalok jellemzőinek ábrázolása. 

- Az alábbi tanult dalok, zeneműtémák stílushű, szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése 
egyénileg emlékezetből: 

- Ó, mely sok hal…, Sej, besoroztak…, Szegény vagyok…, Erdők, völgyek, szűk ligetek…, A 
csornai Hajas Gyula út… Magasan repül a daru…; Nemzetőr-dal, Most szép lenni 
katonának, Meghalt a cselszövő, Liszt: Hajnalozó (felső szólam) Verdi: Rabszolgák kórusa, 
Schubert: A pisztráng, Chopin: Aranyosom…Verdi: Bevonulási induló, Muszorgszkíj, Egy 
kiállítás képei – Séta téma 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 
- Ritmika: kis nyújtott és éles ritmus, szinkópa, triola, „bokázó” ritmus; tanult dal ritmizálása 

kottából. 
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- Hangközök: a szeptim hangköz (k7, N7) felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése. 

Zeneirodalom 
- A népdalelemzés szempontjai, a népdalok jellemzőinek ábrázolása. 

- Zenetörténeti kor: romantika. Romantikus műfajok felsorolása, stílusjegyek 
megfogalmazása, ismertetése. 

- Zeneszerzők: Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Schubert, Verdi, Wagner. 

- Műfajok: népies műdal, verbunkos, rapszódia, programzene, szimfonikus költemény, 
romantikus dal, nemzeti opera. Erkel Ferenc Bánk bán c. operájának tartalma 
emlékezetből. 

- Zenekar: a romantikus nagyzenekar. 

- Előadási jelek: tempójelzések (tempo giusto, andante, moderato, allegro vivace) és 
dinamikai jelek (pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, decrescendo) a tanult dalokhoz és a 
meghallgatott zeneművekhez kapcsolódva. 

Testnevelés és sport 

I. félév 

Atlétika 

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, 
futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három 

vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét 

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 
800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból 
ugrólábról elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a 
távolugráshoz szükséges roham kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és 
segédjel segítségével;  

- Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás:  

fiúknál 10,5mp; lányoknál 11,0mp 
800m-es síkfutás  

fiúknál 3:50mp; lányoknál 4:05mp 
Cooper futás 

 fiúknál 2080m; lányoknál 1780m 

Kosárlabda 

- ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait; 

- megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás; 

- ismerje a védőmunka alapvető technikája; 

- átadások mozgás közben (kétkezes mellső, felső, pattintott átadás); 

- folyamatos labdavezetés helyes technikával (magas, mély, szlalom labdavezetés) 

- kapott labdával fektetett dobás végrehajtása leütés nélkül; 

II. félév 

Torna 
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- tudjon önállóan 10 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani; 

- gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba, 
terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba; 

- repülő gurulóátfordulás; 

- mérlegállás 3 mp-ig; 

- tarkóállás 3mp-ig 

- kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

- fejenállás; 

- kézenállás; 

- tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani; 

 Atlétika 
- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, 

futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három 

vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 
800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a 
távolugráshoz szükséges roham kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és 
segédjel segítségével;  

- Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás:  

fiúknál 10,5mp; lányoknál 11,0mp  

800m-es síkfutás  

fiúknál 3:50mp; lányoknál 4:05mp  

Cooper futás  

fiúknál 2080m; lányoknál 1780m 
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8. osztály 

Magyar irodalom 

I. félév 

A Nyugat irodalmából 
- A Nyugat szerepe a szellemi életben. Szépirodalmi alkotások, esszék, stílusjegyek. 

Fogalmak: impresszionizmus, szimbolizmus, táj és líra 

- Ady Endre, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, 
Tóth Árpád, Karinthy Frigyes, Szabó Lőrinc, József Attila, Radnóti Miklós, Weöres 
Sándor, 

Nemes Nagy Ágnes tankönyvben szereplő művei 

Lírikusok 
- Pilinszky János, Nagy László, Áprily Lajos, Kányádi Sándor tankönyvben szereplő művei 

I. félév 

Epika 
- A XX. századi regény és a novella. 

- Örkény István, Sütő András, Kertész Imre: Sorstalanság, Szabó Magda, 
Lázsár Ervin, Tolnai Ottó, tankönyvben szereplő művei Dráma 

- A dráma 

- Tragédia, komédia, színmű 

- William Shakespeare: Hamlet, Moliere: Tartuffe 

Memoriter, kötelező olvasmányok 
- A memoritereket és a kötelező olvasmányokat illetően kérjük, érdeklődjenek a tantárgyat 

tanító pedagógusnál. 

Magyar nyelv 

I. félév 

A mondat fajtái: 

- a kommunikációs tartalom és a beszélő szándéka szerint (4) 

- szerkezetük szerint (3) 

- logikai minőségük szerint (2) 

 Az alárendelő összetett mondatok, fajtáik, ábrázolásuk 

Főmondat, mellékmondat; utalószó, kötőszó 
Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok 

II. félév 

 A mellérendelő összetett mondatok fajtái, ábrázolásuk, kötőszavaik 

Az írásjelek, az idézés 

Anyanyelvünk története 
A magyar nyelv típusa 



!71

- Köznyelv 

- Nyelvjárások  

- Csoportnyelvek 

Matematika 

Gondolkodási módszerek: 

- Halmazba rendezés, halmazműveletek (részhalmaz, közös rész, egyesítés) 

- Logikai állítások igazságának eldöntése, logikai műveletek 

- Elemek kiválasztása, sorba rendezése  

Számelmélet, algebra: 

- Műveletek racionális számokkal, műveletek sorrendje 

- Hatványozás, műveletek hatványokkal 

- 10 egész kitevőjű hatványai 

- Mértékegységek használata, átváltása 

- Számok négyzete, négyzetgyöke, nem racionális számok 

- Arány, arányos osztás, egyenes arányosság, fordított arányosság 

- Százalékszámítás, összetett feladatok 

- Mértékegységek átváltása racionális számkörben 

- Algebrai kifejezések átalakítása (zárójel felbontása, összevonás, szorzás egytagú 
kifejezéssel, szorzattá alakítás 

- Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása  

Függvények: 

- Halmazok közötti hozzárendelés, függvények ábrázolása 

- Lineáris függvények grafikus képe (egyenes arányosság) 

- Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 

- Grafikonok olvasása, értelmezése, készítése, értéktáblázat készítése Geometria: 

- Háromszögek osztályozása 

- Háromszögek nevezetes vonalai (oldalfelező merőleges, szögfelező, súlyvonal, 
magasságvonal, középvonal 

- Háromszögek szögei, kerülete, területe 

- Négyszögek fajtái, tulajdonságaik, kerületük, területük számítása 

- Háromszögek, négyszögek szerkesztés 

- Egybevágósági transzformációk 

- Párhuzamos szárú szögek, alkalmazásuk 

- Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger, gömb felszíne, térfogata 

- Pitagorasz tétel és alkalmazása - Középpontos kicsinyítés, nagyítás  

Statisztika, valószínűség: 
- Adatok gyűjtése, rendszerezése, grafikonok készítése 

- Számtani közép, módusz, medián meghatározása 

- Valószínűségi kísérletek, eredmények lejegyzése 
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Biológia 

I. félév 

- Az ember testét felépítő biológiai egységek, ezek egymáshoz való viszonya 

- A sejtalkotók 

- Az emberi szövetek és ezek jellemzése 

- Az ember bőre. A bőr rétegei, szövetei, ezek felépítése, működése. Faggyúmirigy, 

verejtékmirigy, szőrszál, köröm elhelyezkedése, szerepe, működése. A bőr egészsége, 
gondozása, leggyakoribb betegségei, azok kezelése 

- Az ember mozgási szervrendszere. A csontváz csontjai, csontkapcsolódások, a 
csontok szerkezete. Az izmok felépítése, működése. Izomláz. A mozgás 
fontossága életünkben. Mozgásszervi sérülések, elváltozások, ezek kezelése. 

- A táplálkozási szervrendszer felépítése. A szervek elhelyezkedése, felépítése, 
működése. A tápanyagok. Az egészséges táplálkozás. Az emésztő szervrendszer 
betegségei. Az alkohol hatásai 

- Az ember légzése. A légző szervrendszer felépítése. A szervek elhelyezkedése, 
felépítése, működése. A légző mozgások. A légző szervrendszer kapcsolata a 
keringési rendszerrel. A dohányzás. 

II. félév 

- A keringési szervrendszer felépítése. A vér. A vér alkotóelemeinek jellemzése, ezek 
szerepe. A vércsoportok. A keringési szervrendszer szervei (szív, verőerek, 
gyűjtőerek, hajszálerek) jellemzése. A nagy- és a kisvérkör. A nyirokkeringés. A vérzések 
típusai, ezek ellátása. A 

keringési rendszer és a vér betegségei. Ezek lehetséges megelőzése. 

- A kiválasztási szervrendszer felépítése. A szervek elhelyezkedés, felépítése, 
működése. A kiválasztó szervrendszer betegségei. 

- Az idegsejtek felépítése, részei. Az ingerület vezetése. Az idegsejtek típusai. Az 
idegrendszer működései. 

- A szem. Felépítése, részei és ezek működése. A szem egészsége. A látás folyamata. 

- A fül. Felépítése, működése. Egészsége. A hallás folyamata. 

- A kémiai érzékszervek. és a bőr, mint érzékszerv. 

- Az idegrendszer felépítése, szervei, ezek elhelyezkedése, felépítése, működése. 

- A drogok hatásai. 

- A hormonrendszer. Belső elválasztású mirigyek. A legismertebb hormonok és 
hatásuk. 

- A férfi szaporító szervrendszer felépítése. A szervek elhelyezkedése, felépítése, 
működése. 

- A női szaporító szervrendszer felépítése. A szervek elhelyezkedése, felépítése, 
működése. 

- A szexualitás. Nemi úton terjedő betegségek. A fogamzás, a fogamzásgátlás. A méhen 
belüli fejlődés. 
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Fizika 

I. félév 

Elektromos alapjelenségek. Áramerősség, feszültség 
- Az anyag részecskéinek szerkezete, a testek elektromos állapota, az elektromos 

áram, az áramerősség, az elektromos áramkör, a fogyasztók soros és 
párhuzamos kapcsolása, az elektromos feszültség. 

Az elektromos ellenállás. Az egyenáram hatásai 
- Az elektromos ellenállás, Ohm törvénye, a vezeték elektromos ellenállása, több 

fogyasztó az áramkörben, az egyenáram hatásai, az elektromos munka és 
teljesítmény kiszámítása. 

II. félév 

Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram 
- Az elektromágneses indukció, a váltakozó áram, a transzformátor, az elektromos 

távvezetékrendszer, az elektromos áram hatásainak néhány gyakorlati 
alkalmazása. 

Fénytan 
- A fény tulajdonságai, fényvisszaverődés síktükörről, fényvisszaverődés 

gömbtükörről, a fénytörés, fénytani lencsék, optikai eszközök, a színek. 

Kémia 

I. félév 

- Levegő összetevői: nemesgázok, oxigén, ózon, nitrogén, szén-dioxid 

- Hidrogén, víz, hidrogén-peroxid 

- Vizes oldatok kémhatása, savak, lúgok 

- Klór, sósav, hypo 

- Kén, kén-dioxid, kénsav 

- Salétromsav, ammónia 

- Foszfor, foszforsav 

- Szén (grafit, gyémánt), szén-monoxid, szén-dioxid, szénsav 

- Szilícium, homok, szilikátok 

II. félév 

- Szénhidrátok (cukrok keményítő, cellulóz) előfordulása, biológiai szerepük 

- Fehérjék biológiai szerepe (aminosavak) 

- Zsírok, olajok elemi összetétele, tulajdonságaik 

- Alkoholok, szerves savak 

- Nátrium, konyhasó, lúgkő, sziksó 

- Kalcium, égetett mész, oltott mész, mészkő, gipsz 

- Magnézium, magnézium-oxid, magnézium-karbonát 

- Alumínium, alumíniumgyártás, alumínium-oxid, alumínium- hidroxid 

- Vas, vas- és acélgyártás, vas-oxidok, rozsdásodás 

- Fémek a hétköznapokban (réz, ezüst, arany, higany) 
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Földrajz 

I. félév 

- Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal 
szomszédos országok természet- és társadalomföldrajzi sajátosságairól 

- Lássak azok térbeli és történelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők 
életmódot meghatározó szerepét. 

- Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi 
jellemzőiről, erőforrásairól és az ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió 
keretében. 

- Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentőségével. 

- Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák 
felismerésére és megfogalmazására az egyes földrészekre vagy országcsoportokra, 
tájakra jellemző 

természeti jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, 
ismerjék fel az egyes országok, országcsoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági 
folyamataiban. 

- Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai 
jelentőségének időbeli változásait. 

II. félév 

- Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban. 

- Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit összefüggésben a 
természeti erőforrásokkal. 

- Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világméretű 
vagy regionális folyamatokkal függenek össze. 

- Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító 
hatását, a lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. 

- Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. 

- Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább 
gyarapítsák földrajzi ismereteiket. 

Történelem 

I. félév 

Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében 
- A hidegháború: az Egyesült Államok és a Szovjetunió vetélkedése. 

- A kettéosztott Európa. 

- A harmadik világ, az arab–izraeli konfliktusok. 

- A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői Magyarországon. 

- 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. 

- A Kádár-korszak jellemzői (a megtorlástól a rendszer bukásáig). 

- A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. 

- A szomszédos országokban élő magyarság sorsa. 
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II. félév 

A globalizálódó világ és Magyarország 
- Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

- A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. 

- Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, 
klímaváltozás. 

- Az Alaptörvény, a jogállamiság intézményei a mai Magyarországon. 

- A gazdasági élet területei és a munka világa. 

- A magyarországi nemzetiségek és kisebbségek kultúrája, a roma/cigány népesség 
helyzetének változásai. 

- A szomszédos országokban élő magyarság sorsa a szovjet blokk felbomlása után. 

Angol nyelv 

Nyelvtan: 

Present simple, adverbs of frequency, prepositions of time 

Present progressive, stative verbs, present simple vs present progressive 

Some, any, every and their compounds 

Subject, Oject and possessive pronouns 

Possessive case and adjectives 

Past simple with regular and irregular verbs, time expressions 

Past simple of the verb be 

Past progressive, time clauses: when, while, as soon as, adverbs of manner, used to 

Future with present progressive 

The future „be going to + verb” 

Must/ mun’t + verb 

Comparative and superlative forms of the adjectives 

Prepositions of place, movement 

Question words + giving suggestion: Why don’t we…? How about…? 

Zero conditional 

Simple Future (offers, promises, requests, decisions, warnings) 

First Conditional 

Szókincs, témakörök: 

Telling the time, days, months 

Family mebers 

Countries and nationalities 

Free time activities, hobby 

Holiday activities 

Geographical features 

Means of transport 

Household objects 

Physical appearance and personality 

Body parts 

Environment and the natural world 
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Német nyelv 

I. félév 

Témakör 

- Mindennapi tevékenységek 

- Ország ismeret - Életmód 

- Média 

Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Tudja használni a visszaható igéket. 

- Tudjon alá- és mellérendelő mondatokat írni és mondani. 

- Tudjon néhány mondatot a célnyelvi országokról elmondani, leírni. 

- Tudjon egészségével kapcsolatos kérdésekre válaszolni. 

- Tudjon orvos –beteg szituációban információt kérni és adni. 

- Tudjon az adott témákban néhány mondatban önállóan beszélni. 

- Tudjon szóban képről rövid leírást adni. 

II. félév 

Témakör 

- Utazás  

- Étterem 

- Jövőbeli tervek 

Beszédszándékok és készségfejlesztés 

- Tudjon a pályaudvaron információt kérni, jegyet vásárolni. 

- Tudjon repülőgépre jegyet foglalni, pénzt váltani. 

- Ismerje és alkalmazza a nyaraláshoz kapcsolódó kifejezéseket, szókincset. 

- Tudjon szobát rendelni, információt kérni és adni a szállodában. 

- Tudjon szállodai szolgáltatásokat megrendelni. 

- Tudjon célokat, terveket megfogalmazni, jövőbeli kívánságokat megfogalmazni. 

- Tudjon telefonon információt adni magáról. 

- Tudjon minden tanult témában spontán reagálni, néhány mondatban megnyilvánulni, 

helyzeteket véleményezni. 

Informatika 

I. félév 

- Ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, 
legyen képes tenni a függőség kialakulása ellen. 

-  Ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit. 

- Operációs rendszert tudja személyre szabni, beállítani. 

- Biztonsággal használja a fájlkezelő, vírusirtó és tömörítő programokat. 

-  Önállóan legyen képes a tanult feladattípusok megvalósítására. 
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- Tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 
elkészíteni. 

- Tudjon a levélhez borítékot készíteni. Legyen tisztában a hasáb és az élőfej/élőláb 
fogalmával. 

- Tudjon önállóan excel táblázatot létrehozni. 

II. félév 

- Ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit excelben. 

- Tudjon használni speciális függvényeket. Legyen képes adatait rendezni és több 
munkalapra áthelyezni. 

-  Legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra. 

- Tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait. 

- Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat. 

-  Ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 
következményeit. 

- Ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást. (Google drive, Skydrive, Gmail, Writely, 
Spreadsheet, Presently, Microsoft Outlook) 

-  Legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

- A választott forrásokat képes legyen alkotóan és etikusan felhasználni a 
feladatmegoldásban. 

Etika 

I. félév 

Témakörök: 

- Helyem a világban 

- Mi dolgunk a világban? 

- Hit, világkép, világnézet Ismeretek: 

- Kialakultak benne az európai identitás csírái. 

- Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

- Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik 
alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi 
szabályoknak. 

II. félév 

- Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért 
erőfeszítéseket kell tennie. 

- Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága 
egyúttal felelősséggel is jár. 

- Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes 
autonómiájának megőrzésére. Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, 
illetve rossz érzést. 

- Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. Tudja, hogy 
ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok 
forrása lehet. 
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Vizuális kultúra 

I. félév 

- Művészettörténet (A modern művészeti irányzatok a szecessziótól az op-art-ig) 

- Szecessziós ékszer tervezése 

- Színtani ismeretek 

- Önjel tervezése 

- Drapéria rajza  

II. félév 

- Álom-kép készítése 

- Mozgásábrázolás – emberi mozdulat 

- Textilterv 

- A perspektív ábrázolás (egyiránypontos, kétiránypontos) 

- Jel, embléma tervezése 

Ének-zene 

I. félév 

Énekes dalanyag 

- Az alábbi dalok szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből: 

- Erdő mellett estvéledtem… Föltámadott a tenger, Halleluja ma nagy nap van, Glória 
szálljon a mennybe fel, Dona nobis pacem, 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

- Ritmika, hangközök, hangsorok: a 8 év anyagának összefoglalásaként könnyű dallamok, 
ritmusok olvasása, írása 2#-2b-ig szolmizálva és ABC-s névvel önállóan. 

II. félév 

Énekes dalanyag 

- Zenei olvasás-írás, zeneelmélet Az alábbi dalok szép, kifejező, pontos, tiszta 
éneklése egyénileg emlékezetből: 

- L Októbernak, októbernak elsején…, ,A citrusfa levelestől, ágastól…, Elindultam 
szép hazámból…, Röpülj, páva, röpülj…, Este jő, szürkül bé…, Énekeljünk,…, 
Gyere rózsám este guzsalyasba…, A karádi faluvégen…, etörött a bécsi torony 
teteje, 

Hazafelé, Gaudeamus igitur, Elmegyek, elmegyek… Bricskán járok (felső szólam), 
Sztravinszkij. Petruska- Orosz tánc, Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell 
témára 



!79

Testnevelés 

I. félév 

Atlétika 
- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, 

futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) 

- ismerje a vágtafutás és a tartós futás technikájának alapvető eltéréseit; 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a 
három vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani (Rajthoz! 
Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 
800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz 
szükséges roham kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és 
segédjel segítségével;  

- Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás: 

 fiúknál 10,2mp; lányoknál 10,8mp  

800m-es síkfutás  

fiúknál 3:40mp; lányoknál 3:55mp  

Cooper futás  

fiúknál 2150m; lányoknál 1790m 

Kosárlabda 
- ismerje a kosárlabda játék alapvető szabályait; 

- megindulás- megállás belépéssel két ütemben, sarkazás; 

- ismerje a védőmunka alapvető technikája; 

- átadások mozgás közben (kétkezes mellső, felső, pattintott átadás); 

- folyamatos labdavezetés helyes technikával (magas, mély, szlalom labdavezetés) 

- oldalról érkező labdával fektetett dobás egy labdaleütéssel 

II. félév 

Torna 
- tudjon önállóan 10 reggeli tornára alkalmas gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani; 

- gurulóátfordulás előre guggolásból guggolásba, terpeszállásból guggolásba, 
terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás hátra guggolásból guggolásba; 

- repülő gurulóátfordulás; 

- mérlegállás 3 mp-ig; 

- tarkóállás 3mp-ig 

- kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

- fejenállás; 

- kézenállás; 

- tudjon a tanult elemekből összefüggő talajgyakorlatot összeállítani; 
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 Atlétika 

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó szökdelés, 
futás sarok-és térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három 

vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások eredményes végrehajtásához (400m, 
800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló technikával ugrósávból ugrólábról 
elrugaszkodva, majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be a távolugráshoz 
szükséges roham 

kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás technikáját alkalmazva, váltózónában és 
segédjel segítségével;  

- Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás:  

fiúknál 10,5mp; lányoknál 11,0mp  

800m-es síkfutás  

fiúknál 3:50mp; lányoknál 4:05mp  

Cooper futás  

fiúknál 2080m; lányoknál 1780m 
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