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HÁZIREND  
  

 Nagy Imre Általános Iskola 

  

  

A házirend biztosítja az iskola törvényes működését. Szabályai magasabb jogszabályokon alapulnak  

(Alkotmány,   

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről – a továbbiakban: Nkt.-, 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelete, a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezmény, ezek alkalmazását, illetve a 

gyakorlásával kapcsolatos helyi eljárásokat tartalmazza.  

Személyi hatálya kiterjed az iskolával jogviszonyban álló minden személyre, megtartása minden tanuló, 

tanár és alkalmazott számára kötelező. Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre 

(gondviselőkre) akik a tanulók törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, teljesítenek 

kötelezettségeket, és az iskolát felkereső , az iskolával jogviszonyban nem állókra is.  

A házirend előírásai érvényesek az iskola területén, valamint a tanítási időben és tanítási időn kívül az 

iskola által szervezett minden egyéb külső programon (pl. múzeumlátogatás, osztálykirándulás).  

A házirendet mindenkinek joga és kötelessége megismerni.  

1.   A tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése (Nkt. 50.§)  

    

1.1. A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján 

keletkezik.  

1.2.  A tanulói jogviszonyt a szülő kezdeményezi, létesítéséről az intézményvezető dönt.  

1.3.  A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.  

1.4. Felvételről, átvételről és elutasításról az intézményvezető a Nkt. létszámkorlátai, illetve pedagógiai 

szempontok alapján határoz.  

1.5.  Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai:  

• az iskolába jelentkező gyermekek osztályba sorolásáról a osztálylétszámok, a pedagógiai és a 

munkaerő-gazdálkodási szempontok alapján – a szülői kérések figyelembe vételével – az 

iskola intézményvezetője dönt; az osztályba sorolást befolyásolja a gyermek által tanult 

idegen nyelv is  

• a csoportbontásban tanított tantárgyak esetén kialakított csoportokat a tanulók teljesítménye, 

egyéni fejlődési üteme alapján hozzák létre a pedagógusok; a csoportok átjárhatók: 

félévenként vizsgálják meg ennek szükségességét.  

1.6. A tanuló tankötelezettségének magántanulóként is eleget tehet. (Lásd 4.)  

1.7. A tanulói jogviszony szünetel abban az esetben, ha a tanuló nem tud eleget tenni a tanulással 

együttjáró kötelességeinek és írásban kéri tanulmányainak megszakítását. Szükség lehet a 

jogviszony szüneteltetésére hosszan tartó betegség, külföldi távollét vagy más ok miatt, amely 

kizárja a felkészülést.  

1.8. A tanulói jogviszony megszűnik:  

• az iskola 8. évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján  

• ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján  

2. Gyermeki és tanulói jogok, valamint azok gyakorlásával kapcsolatos iskolai szabályok,  

eljárások  (Nkt.  41-44.§)  

2.1.  Az iskola által nyilvántartott személyes adatok és annak védelme  

A tanuló vagy törvényes képviselője megtekintheti az iskola által nyilvántartott rá vonatkozó 

adatokat (napló, E-napló, törzslap, mérések). Amennyiben téves adatot talál, annak korrigálását 

az osztályfőnöknél kezdeményezheti. Az iskola a tanuló adatait bizalmasan kezeli, azt 

jogosulatlanoknak nem adhatja ki.   
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2.2. A tanuló információkat kérhet az iskola illetékeseitől és kérdésére lehetőség szerint azonnal, de 

legkésőbb 5 munkanapon belül érdemi választ kell kapnia. Ha nem kap választ, vagy elégedetlen 

annak tartalmával, panaszával az intézményvezetőhöz fordulhat.   

2.3.  A tanulónak joga van az elektronikus hozzáférés osztálynaplóba bekerült érdemjegyekről, 

bejegyzésekről folyamatosan értesülni. Ilyen jellegű kéréseivel osztályfőnökéhez fordulhat.  

2.4. A tanuló joga, hogy személyiségi jogait, emberi méltóságát, vallási meggyőződését tiszteletben 

tartsák. E jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen joguk 

érvényesítésében. Nem veszélyeztetheti saját és mások egészségét, testi épségét, illetve a 

tanuláshoz való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.  

2.5. A tanulónak joga, hogy – mások emberi méltóságának tiszteletben tartásával – szabadon véleményt 

nyilvánítson az iskolai élettel kapcsolatos kérdésekről. Joga van ez ügyben javaslatokat tenni. 

Megfelelő hangnemben véleményt nyilváníthat tanárainak, társainak munkájáról úgy, hogy nem 

sérti azok személyiségét.   

 A tanuló véleménynyilvánítási, javaslattételi jogával élhet tanítási órán (csak az órát tartó pedagógus 

által megszabott keretek közt, alkalmazkodva az óra menetéhez) osztályfőnöki órán, DÖK-

gyűlésen, iskolagyűlésen, illetve bármely e célból összehívott fórumon.   

2.6. A diákok közötti érdekegyeztetés elsődleges fóruma az osztályfőnöki óra, valamint a 

diákönkormányzati gyűlés. (Lásd 9-es pont)  

2.7. Tantárgyválasztás, pedagógus megválasztásával összefüggő jogok; választható tanórán kívüli 

foglalkozások   

2.7.1. A tanulónak, illetve gondviselőjének joga van, hogy az Iskola Pedagógiai Programjával 

összhangban, szabályozott keretek között gyakorolja a tantárgyválasztással és a pedagógus 

megválasztásával kapcsolatos jogát. 

2.7.2. A tanulónak joga van az iskola által szervezett korrepetálásokon, egyéni fejlesztő, felzárkóztató, 

tanulószobai vagy napközis foglalkozásokon részt venni. (Lásd 7-es pont)   

2.7.3.  A tanulónak joga van az adott tanévben induló diákkörök (szakkörök, énekkar, művészeti 

csoport), valamint sportkör foglalkozásokon részt venni. (Lásd 7-es pont)  

2.8. Amennyiben iskolai foglalkozáson a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogát az 

Iskola átruházza, az előállításban résztvevő tanulót és az Iskolát 50–50 % arányban illeti meg a 

díjazás. Ha az alkotásban több tanuló is részt vett, díjazásuk mértékét a munka arányában a 

foglalkozást vezető tanár és a résztvevő tanulók javaslata alapján az intézményvezető határozza 

meg. A tanuló a díjazás rá eső részéről az Iskola javára lemondhat.  

[Nkt. 46.§ (9-11)]   

2.9.  A tanulók jutalmazása  

2.9.1. Jutalmazhatók egyes diákok, diákközösségek, csoportok, illetve osztályok az alábbi szempontok 

szerint:   

• példamutató magatartás, kiemelkedő szorgalom,   

• folyamatosan végzett kiemelkedő közösségi munka,  

• kiemelkedő tantárgyi vagy sportteljesítmény  

• az iskola jó hírét növelő tanulói eredményesség  

2.9.2. Jutalmazásra javaslatot tehet az Iskola bármely pedagógusa és a diákönkormányzat.  

2.9.3. A jutalmazás formái:  

• szóbeli dicséret  

• írásbeli dicséret  

• oklevél, kitüntetés  

• jutalom (könyv, tárgyjutalom, stb.)  

2.9.4. A dicséretek fokozatai:  

• szaktanári  

• osztályfőnöki  

• intézményvezetői  

• nevelőtestületi dicséret  
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• „az év diákja” kitüntető cím  

• „az év sportolója” kitüntető cím  

  

2.10.  Kedvezmények, juttatások [Nkt. 46.§ (4)]  

A tanuló a mindenkor érvényben levő törvények és rendeletek szerint az őt megillető 

kedvezményes juttatásokat a jogszabályi feltételek mellett megkapja.  

 Iskolai étkezés:  

• a tanuló az iskolában normatív kedvezményt igénybe véve étkezhet ingyenesen vagy 

kedvezményesen, melyről az igazolást az iskola titkárságán le kell adni  

• a szülő a család anyagi helyzetétől függően önkormányzati szociális támogatást igényelhet 

egy formanyomtatvány kitöltésével, melyet az iskola titkárságán kell benyújtani az 

intézményvezetőnek  

• a befizetés és pótbefizetés időpontjáról, az ebédlemondás rendjéről az iskola hirdetőtábláján 

és a pénztárnál kihelyezett plakátokon, valamint az iskola honlapján tájékozódhatnak a 

szülők  

• a kedvezményesen étkezők esetében kötelező az étkezés lemondása hiányzás esetén 2.11. 

Tankönyvtámogatás   

• Az ingyenes tankönyveket az iskolai könyvtárállományból biztosítjuk a tanulók számára. A 

szülők anyagi felelősséget vállalnak a kölcsönzött könyvekért. A szülő köteles a tankönyv 

elvesztése, megrongálása esetén azt pótolni.  

• A tanulók az ingyenesen, valamint tartós használatra kapott könyveket az első tanítási napon 

az osztályfőnökkel veszik fel a könyvtárból és év végén együtt viszik vissza.  

• Amennyiben a tanuló év közben másik iskolába átiratkozik, a kölcsönzött tankönyvet 

köteles a távozás előtt a z osztályfőnöknek átadni vagy a  könyvtárba visszavinni.  

• A pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, pedagógus kézikönyveket 

kikölcsönözhetik a könyvtárból, amit a tanév végén vissza kell vinni.  

• A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az 

intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató elektronikus 

formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó 

írásos egyetértő nyilatkozatát.  

Évismétlés esetén az iskola nem köteles új tankönyvet biztosítani a tanuló számára, csak abban 

az esetben, ha az új tanévben más tankönyvből tanulnak.  

2.12. A különleges gondozáshoz való jog (rehabilitáció, pedagógiai szakszolgálat).  

2.13. A létesítmények, eszközök használatának joga (azok a helyiségek és eszközök, amelyek a 

tanulók felkészítéséhez állnak rendelkezésre).  

2.14. A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog (iskola egészségügyi ellátás keretében).  

2.14.1. Az iskolaorvos és a védőnő az előre meghatározott rend szerint biztosítja a tanulók egészségügyi 

ellátását, végzi a tanulók általános szűrővizsgálatát és védőoltását.  

2.14.2. Az iskola valamennyi tanulója tanévenként egy alkalommal szervezett fogorvosi szűrésen vesz 

részt a kerületi szakorvosi rendelőintézetben.  

2.14.3. Mindenfajta egészségügyi vizsgálatról, szűrésről, kezelésről az iskolaorvos időben értesíti az 

osztályfőnököt, aki a szülőket legalább három nappal a tervezett esemény előtt elektronikus 

formában. Kiértesíti az egészségügyi ellátás időpontjáról és jellegéről. Szükség esetén a szülők 

írásos hozzájárulását kéri az ellátáshoz.   

3.  Tanulói kötelezettségek (Nkt. 45.§)  

3.1.  A tanuló kötelessége, hogy képességeihez mérten eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek, 

aktívan vegyen részt a tanórákon és egyéb foglalkozásokon, legyen mindig felkészült.  

3.2.  A tanuló köteles a felszerelését és az ellenőrzőjét magával vinni a tanítási órákra.  

3.3. A tanuló köteles vigyázni saját és mások taneszközeire, felszerelésére, ruházatára. Az iskolában az 

alkalomnak megfelelően kell öltözködni, kerülve a szélsőséges divatot képviselő, másokat 
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irritáló öltözködést, hajviseletet. A kulturált és udvarias viselkedés szabályait mindig be kell 

tartani.   

3.4. A tanuló köteles vigyázni az iskola eszközeire, berendezéseire, épületére. Szándékos rongálás 

esetén a kárt okozó tanulóval szemben – a károkozás körülményeitől függően – fegyelmező 

intézkedés vagy fegyelmi eljárás kezdeményezhető. A tanuló által okozott kárért a gyermek 

törvényes képviselője felel erkölcsileg és anyagilag is.  

3.5. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés összege elérheti a kötelező legkisebb munkabér egyhavi 

összegének felét, szándékos károkozás esetén pedig az ötszörösét.   

  

3.6.  Kötelességszegésnek minősül: Tilos 

• haj-, arc-, köröm-, szemfestés, műköröm, testékszer, tetoválás, valamint oly mértékű 

hiányos öltözet viselete, melynél látszik a has, derék vagy fehérnemű 

• az iskola területén történő rágógumizás, szotyolázás, nyalókázás  

A házirend súlyos megszegésének minősül. 

• minden olyan magatartás, megnyilvánulás, amely sérti az iskola tanulóinak, felnőtt 

dolgozóinak emberi méltóságát, különösen származása, etnikai hovatartozása, neme, vagy 

vallási meggyőződése miatt  

• az agresszió minden formája  

• bármilyen kép- és hangfelvétel engedély nélküli készítése és megosztása, melyek a büntető 

törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek  

• a tanuló dohányzása, szeszes ital, koffein tartalmú ital, energiaital, kábító hatású szerek 

fogyasztása, továbbá ezeknek a szereknek, valamint fegyver, fegyvernek látszó tárgy, szúró-

és vágóeszközök, robbanószerek, öngyújtó,  gyufa  iskolába vagy az iskola által szervezett 

programokra való bevitele, továbbá a fent említett szerek, tárgyak másoknak való átadása    

• szándékos károkozás  

• mások megalázása  

• mások testi-lelki egészségének, épségének veszélyeztetése  

• mások tulajdonának engedély nélkül történő piszkálása, elvétele, használata  

3.7. A tanuló kötelessége, hogy betartsa a Házirendben foglaltakat. A Házirend szabályainak 

megsértése fegyelmező intézkedéseket, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást von maga után.  

3.8. A fegyelmező intézkedések fokozatai:  

• szaktanári figyelmeztetés szóban  

• szaktanári figyelmeztetés írásban  

• osztályfőnöki figyelmeztetés szóban  

• osztályfőnöki figyelmeztetés írásban  

• osztályfőnöki intés  

• osztályfőnöki megrovás  

• intézményvezetői figyelmeztetés  

• intézményvezetői intés  

• intézményvezetői megrovás  

• tantestületi figyelmeztetés  

   A fokozatokat a vétség súlyát mérlegelve kell alkalmazni.  

3.9.  A fegyelmi eljárás [Nkt. 58. § (3-4), EMMI rendelet 53.§]     

3.9.1. Ha a tanuló a Házirendben foglaltakat súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás indítható ellene. 

(lsd.3.6)  

  A fegyelmi eljárásban részt vesznek:  

• a tantestületből létrehozott fegyelmi bizottság (a tanuló osztályfőnöke is)   

• DÖK képviselő   

• SZMK képviselő (a bizottság az ő távollétében is határozatképes)  

A fegyelmi tárgyalásra meg kell hívni az eljárás alá vont tanulót és törvényes képviselőjét. Ha 

az ismételt felszólításra sem jelennek meg, akkor az eljárás a távollétükben is lefolytatható.  
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3.9.2. A fegyelmi büntetés fokozatai:  

• megrovás  

• szigorú megrovás  

• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása  

• áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába  

• kizárás az iskolából 

3.9.3. Nem indítható fegyelmi eljárás olyan ügyben, amelynek megtörténte óta három hónap eltelt.  

3.9.4. Egyeztető eljárás   

 A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető 

események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított  

és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. (lsd. 

I. sz melléklet)  

  

3.10.  Késések, hiányzások, mulasztások (EMMI 51.§)  

3.10.1. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és az általa választott foglalkozásokon, 

programokon. Ezekről csak indokolt esetben maradhat távol. A hiányzást minden esetben 

igazolni kell.  

3.10.2. Ha a tanuló, illetve a szülő előre tudja, hogy a gyermek a tanítási óráról vagy más kötelező 

foglalkozásról, programról távol marad, akkor a szülő ezt írásban előre jelezze.   

3.10.3. A tanuló megbetegedése miatti hiányzás esetén a szülő köteles még aznap értesíteni az 

osztályfőnököt. A betegség orvosi igazolása esetén az igazolást a szülőnek is alá kell írnia.  

3.10.4. A szülő egy tanévben maximum  5 napot igazolhat a tanuló előre nem látható kisebb betegsége, 

rosszullét, váratlan családi esemény, stb. miatt. A szülői igazolást az elektronikus 

adminisztrációs rendszerbe kell beírni.  

3.10.5. A tanítási napokról, órákról való hiányzást  az iskolába történő visszatérést napján ellenkező 

esetben a hiányzás igazolatlannak minősül.  

3.10.6. A mulasztó tanuló köteles a hiányait pótolni, és a pótlásról a szaktanárokkal egyeztetett 

időpontban számot adni. A pótlásra a tanulónak legalább annyi időt kell biztosítani, ahány napot 

hiányzott.  

3.10.7. A tanulót tanítási időben elkérheti oktatási, kulturális, művészeti intézmény, sportegyesület, stb. 

is, ha  

• legalább három munkanappal korábban eljuttatja az iskola intézményvezetőjéhez vagy a 

gyermek osztályfőnökéhez az írásos kikérőt  

• a kikérő tartalmával a tanuló gondviselője egyetért, és ezt írásban is megerősíti.  

3.10.8. Három napot nem meghaladó távolléthez az osztályfőnök, három napon túli hiányzáshoz az 

iskola intézményvezetőjének hozzájárulása szükséges. Ha az osztályfőnök, ill. az 

intézményvezető megítélése szerint a hiányzás jelentős mértékben hátráltatja a gyermek 

tanulmányi előmenetelét, a szülő vagy az intézményvezető a tanuló kérését elutasíthatja.  

3.10.9.  A negyedik, hatodik, nyolcadik osztályos diákok a középiskolai nyílt napokon való részvétel 

miatt maximum további három alkalommal hiányozhatnak. Távolmaradásukról a szülő 

előzetesen köteles tájékoztatni az osztályfőnököt. A látogatott iskolától igazolást kell hozni, 

ellenkező esetben a hiányzás igazolatlan.  

3.10.10.1. A tanuló a tanév végén nem osztályozható, ha abban a tanítási évben  

• az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 tanítási órát   

• valamely tantárgyból az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a tanítási 

órák harminc százalékát, és ezen ok miatt a tanév során teljesítménye nem értékelhető 

érdemjeggyel  

A fenti hiányzások ellenére – kellő mérlegelés után – a nevelőtestület engedélyezheti, hogy a 

tanuló osztályozóvizsgát tegyen. Az  nevelőtestületi értekezlet határozata után a vizsgázót a 

vizsga lehetőségéről és annak időpontjáról írásban kell értesíteni május 15-20 között. A 

döntéshozatal után 10 munkanapon belül kell az osztályozóvizsgák időpontját kijelölni. Az 

osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, minimumszintjét a 
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házirend „Melléklete” tartalmazza. A vizsgázónak a vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság 

előtt kell tennie. Egy napra legfeljebb három vizsga szervezhető. Gyakorlati (testnevelés, rajz, 

technika, ének) tantárgyak esetén ettől el lehet térni. Ennek sikeres letétele után a tanuló 

magasabb évfolyamba léphet. Ha a vizsga sikertelen, tanulmányait az évfolyam 

megismétlésével folytathatja.   

3.10.10.2. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a fent meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem értékelhető, félévkor osztályozó vizsgát 

kell tennie.   

3.10. 11. Egyéb esetekben osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. Az 

osztályozó vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsgák 

időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. (20/2012.  

(VIII. 31.) EMMI rendelet 65.§ (1))   

3.10.12. Igazolatlan hiányzás esetén  (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (1))   Az 

osztályfőnök minden egyes alkalommal írásban értesíti a szülőt, továbbá  

• az első alkalommal (akár egy igazolatlan óra után is) felhívja a szülő figyelmét az igazolatlan 

mulasztás következményeire  

• ismételt hiányzás esetén az osztályfőnök levélben értesíti a gyermek tényleges tartózkodási 

helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot   

• a 10. igazolatlan óra után az osztályfőnök a levélben értesíti a tanuló tényleges tartózkodási 

helye szerint illetékes gyámhatóságot, valamint a gyermekjóléti szolgálatot (gyv 

szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a TEGYESZ-t)  

• 30 óra után az igazgató értesíti a és az illetékes gyermekjóléti szolgálatot (gyv szakellátásban 

nevelkedő tanuló esetén a TEGYESZ-t) 2020.március 1-jétől általános szabálysértési 

hatóságként a rendőrség jár el. 

• 50 óra után az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a területileg illetékes gyámhatóságot. 

3.10.13.  A tanuló az első tanítási óra előtt legkésőbb15 perccel köteles az iskolába érkezni.  

 Késésnek minősül, ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem ér be a tanterembe. Az órát tartó 

pedagógus /E-naplóban rögzíti a késés tényét és időtartamát.   

Amennyiben a késés a tanuló önhibáján kívüli esemény miatt következik be (pl. baleset, 

forgalmi akadály) igazoltnak tekinthető, ellenkező esetben a hiányzás igazolatlan. A késések 

ideje összeadódik. Ha a késés eléri a 45 perces időtartamot, egy igazolt, illetve egy igazolatlan 

órának minősül.   

3.10.14.  A későn érkező tanuló köteles az órára bemenni, de a tanítás menetét nem zavarhatja meg.  

3.10.15.   A késő tanuló nem zárható ki a tanóráról.   

3.10.16. A sorozatos késések fegyelmező intézkedéseket vonnak maguk után attól függetlenül, hogy 

időtartamuk   

elérte-e a 45 percet.  

4.   Egyéni tanrend szerint haladók   jogai és kötelezettségei:  

              Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (5) bekezdésében 

4.1.       A tanuló joga, hogy egyéni tanrend szerint tanuljon 

4.2.      A szülő írásban kérheti az OH, hogy gyermeke a tankötelezettségnek egyéni tanrend szerint 

tegyen eleget, a kérelemben az indoklásnak is szerepelnie kell  

  

4.3.  Az egyéni tanrend szerint haladó tanuló felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló 

egyénileg készül fel, kivéve SNI/BTM.es tanuló esetében, valamint, ha a tanuló szakorvosi 

vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt folytatja 

egyéni tanrend szerint tanulmányait.  

    A szülő konzultációs időpontokat is megbeszélhet a szaktanárral év közben.  

4.4.  Az osztályozó vizsgát a tanulónak a félév, illetve a tanév utolsó napjáig le kell tennie.  

4.5. A egyéni tanrend szerint haladó tanuló ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tanulót. (bejárhat 

az iskolai könyvtárba, igénybe veheti az iskolai étkeztetést, stb.)   
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5.   Szülői jogok és kötelezettségek, jogorvoslati eljárás, szülői szervezet (Nkt. 72.§)  

Szülői jogok:  

• a szülőnek jogában áll megismerni a nevelési-oktatási intézmény Házirendjét, Pedagógiai 

Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát; e jog magában foglalja a tájékozódás jogát is  

• kezdeményezheti a szülői közösség létrehozását, és abban közreműködhet  

• rendszeres  tájékoztatást  kérhet  gyermeke  fejlődéséről,  magaviseletéről, 

 tanulmányi előmeneteléről előre egyeztetett időpontban. 

• a szülőket a pedagógusok a tanulók egyéni haladásáról, viselkedéséről szóban vagy írásban 

tájékoztatják; a tájékoztatás fórumai, módjai: szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, a tanuló 

értékelésére összehívott megbeszélés, érdemjegyek, százalékos értékelés, szöveges értékelés  A 

szülői értekezlet és a fogadóóra időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza. Panaszkezelési 

eljárási rend:  

Fokozat  Tevékenység  Határidő  felelős  

I. szint  Panasz esetén a szülő felkeresi az érintett pedagógust. 

Ha a megbeszélés eredményes, a probléma 

megnyugtatóan lezárul.  

max.   

5  

munkanap  

érintett  

pedagógus  

II. szint  Panasz esetén az osztályfőnök kivizsgálja a panasz okát 

az érintett személy(ek) bevonásával. Ha eredményes, a 

probléma megnyugtatóan lezárul.  

max.  

5  

munkanap  

osztályfőnök  

III. szint  Eredménytelen egyeztetés esetén az osztályfőnök 

tájékoztatja az intézményvezető-helyettest. 

Eredményesség esetén a probléma lezárul. 

Sikertelenség esetén az intézményvezető-helyettes 

továbbítja a panaszt az intézményvezetőnek.  

max.   

5  

munkanap  

intézményvezető-

helyettes  

IV. szint  Panasz esetén a szülő felkeresi az intézményvezetőt. Az 

intézményvezető egyeztet az érintettekkel, a sikeres 

egyeztetést , megállapodást írásban rögzítik. 

Sikertelenség esetén a panaszos a KLIK Bp. XXI. 

Tankerület vezetőjéhez fordulhat.  

max.   

5  

munkanap  

intézményvezető  

  

Szülői kötelezettségek:  

• segítse elő gyermekének közösségbe történő beilleszkedését, az iskola rendjének, a közösségi 

élet magatartási   szabályainak elsajátítását, betartását  

• gyermeke képességeit ismerve követeljen és nyújtson segítséget  

• biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését  

• rendszeres  tájékozódjon  gyermeke  fejlődéséről,  magaviseletéről, 

 tanulmányi előmeneteléről 

• rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal . Személyes 

beszélgetést kizárólag előre egyeztetett időpontban kezdeményezhet.  

Amennyiben a szülő nem teljesíti kötelességeit, az iskola behívhatja a szülőt személyes 

egyeztetésre, szükség esetén kérheti a gyermekjóléti szolgálat segítségét.  

6.   Tanulói munkarend  

  

6.1. Az iskola tanítási napokon 6.00-17.00-ig tart nyitva. A tanítás megkezdése előtt legalább 15 perccel 

minden tanuló köteles megjelenni az iskolában.  

6.2.  A csengetési rend a következő:  

a tanítási óra  az óraközi szünet   

1. óra  8.00 – 8.45  8.45 – 9.00  1. szünet 15 perc  



10  

2. óra  9.00 – 9.45  9.45 – 10.00  2. szünet 15 perc  

3. óra  10.00 – 10.45  10.45 – 11.00  3. szünet 15 perc  

4. óra  11.00 – 11.45  11.45 – 11.55  4. szünet 10 perc  

5. óra  11.55 – 12.40  12.40 – 12.50  5. szünet 10 perc  

6. óra  12.50 – 13.35  13.35 – 14.00  6. szünet 25 perc  

EBÉD SZÜNET   

7. óra  14.00 – 14.45  14.45 – 15.00  7. szünet 15 perc  

8. óra  15.00 – 15.45      

  

6.3. Intézményünkben alsó tagozaton 1-2. évfolyamon egésznapos iskolai oktatás folyik 8-16 óráig, 3-

4. évfolyamon tanítási óráik után napköziotthonos ellátás folyik 16 óráig.. A szülők a 

gyermekeket a portánál várják a tanítási nap végén. 16 óra előtt csak indokolt esetben kérhetők 

el a tanulók a  egésznapos iskolai oktatásról. 

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

nyitvatartás tanévenként kerül meghatározásra.   

6.5.      Az iskola a tanítás megkezdése előtt 6:00 - 7:30-ig biztosít reggeli ügyeletet a kijelölt helyen a 

korán érkezőknek. 7:30-tól a tanulók az udvaron, rossz idő esetén az aulában gyülekeznek, 

felügyeletüket az ügyeletes tanár, illetve alsó tagozaton a tanító néni látja el. 7:45-kor 

bemehetnek saját tantermükbe, előkészülnek a tanítási órára.   

6.6. A szülők gyermekeiket csak az iskola bejáratáig kísérhetik, ott várakozhatnak, a tanítási órák rendjét 

nem zavarhatják.  

6.7.     A felnőttek ügyeleti munkáját gyermekügyelet  segítheti a 7-8. évfolyamos tanulók közül. 

Szintén a7-8. évfolyamos tanulók közül  kerül ki reggeli tej-kifli kiosztásáért felelős személyek 

730 45– 755-ig és az első szünetben.  

6.8. Becsöngetéskor a tanuló köteles  az osztályteremben tartózkodni. Szaktantermi órák esetén a 

tanulók a terem előtt, a folyosón gyülekezve várják a tanárt. A szakórákhoz szükséges eszközök 

előkészítésében az év elején megválasztott felelősök segítik a tanár munkáját.   

    

6.9. A tanulónak tilos a tanítási óráról, valamint az iskola épületéből az utolsó foglalkozás befejezése 

előtt engedély nélkül távoznia. A szabályt megsértő tanulóval szemben fegyelmező intézkedés 

indul. A tanóráról engedély nélkül történő távozás nem igazolható.   

6.10.  A tanulót a tanítási óráról fegyelmezési céllal kiküldeni nem szabad.   

6.11. Az alsó tagozatos tanulók a második, a felső tagozatos tanulók az első szünetben tízóraiznak a 

tanteremben az osztályfőnök felügyelete alatt. A későbbi szünetekben csak a kijelölt helyen 

étkezhetnek. Az étkezés során a tanulók kötelesek a rendet és a tisztaságot fenntartani. A többi 

szünetben a gyerekek az aulában tartózkodhatnak, jó idő esetén a 2. és 3. szünetben az udvaron.  

6.12.  A szünetekben a tanterem biztonságáért a hetes a felelős. A hetesek egyéb feladatai:  

• a hiányzókat jelentik az órát tartó tanárnak  

• ügyelnek az osztályterem rendjére, tisztaságára  

• az észlelt rongálásokat jelentik az osztályfőnöknek, illetve az ügyeletes tanárnak  

• a szünetekben kiszellőztetik a tantermet, tisztára törlik a táblát  

• ha becsöngetés után öt perccel nincs tanár a teremben, akkor jelentik az intézményvezető-

helyettesnek, vagy az iskolatitkároknak  

• segítik az ügyeletes tanárok munkáját 

A hetesi teendők elmulasztása miatt az ügyeletes tanár vagy az osztályfőnök fegyelmező 

intézkedéseket szabhat ki.  

6.13. Ha az osztály tanulói valamennyien elhagyják tantermüket, a kulcsfelelős/ a hetes köteles minden 

esetben kulcsra zárni a termet. A kulcsfelelős további feladatai:  

• minden reggel felveszi a tanterem kulcsát, a tanítási órák után pedig leadja a portán  
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• ha az osztály testnevelési órára megy, a termet a kulcsfelelős/ hetes bezárja, a kulcsot a 

portán leadja; ilyen esetben a portás a kulcsot más osztály számára nem adhatja ki, csak 

rendkívüli esetben.  

  Az őrizetlenül hagyott tárgyakért az iskola nem vállal felelősséget!  

6.14. Az iskolában étkező gyerekek az ebédet az éttermében fogyaszthatják el 11.45 - 14.30 

pedagógus ügyelet mellett  betartva az étkezés kulturált szabályait. Ellenkező esetben 

fegyelmező intézkedés léptethető életbe. A menzai szolgáltatással kapcsolatban észrevételeket 

az intézményvezető-helyettesnél tehetik meg, aki eljár az ügyben az illetékes vezetőnél  

6.15. 16-17 óráig összevont ügyelet működik.   

6.16. A tananyag számonkérése, a dolgozatírás szabályozása:  

• a tanulók által elsajátított ismereteket a Pedagógiai Programban meghatározott módon 

kérhetik számon a pedagógusok  

• egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható egy tanulóval  

• a témazáró dolgozatot a pedagógusnak legalább egy héttel előre be kell jelentenie szóban és 

elektronikus módon 

• a pedagógusnak legkésőbb 15 munkanappal a témazáró dolgozat megíratása után  kijavítva 

ki kell osztania azt a diákoknak (ebbe a 15 munkanapba nem számítanak bele azok a napok, 

amikor a pedagógus továbbképzésen, szabadságon vagy betegállományban van); ellenkező 

esetben a tanuló választhat, hogy kéri-e az érdemjegyet vagy sem.  

6.17.  A tanuláshoz nem szükséges tárgyak bevitele az iskolába  

• pénzt, ékszert, játékot, mobiltelefont, valamint a tanításhoz-tanuláshoz nem szükséges 

hangszert, kép-és hangrögzítő, illetve kép- és hanghordozó eszközöket az iskola minden 

tanulója és felnőtt dolgozója csak saját felelősségére hozhat be az iskolába  

• az említett tárgyak eltűnéséért, illetve a tárgyakban okozott esetleges károkért az iskola 

felelősséget nem vállal.  

• a kép-és hangrögzítő vagy hordozó eszközöket, mobiltelefont, stb. az iskolában tartózkodás 

ideje alatt tilos bekapcsolt állapotban tartani, használni csak az órát (foglalkozást) tartó 

pedagógus engedélyével lehetséges  

• ha a tanuló ezt az előírást megszegi, az eszközt a tanárnak köteles átadni és azt a tanítás végén 

visszakaphatja. Második alkalommal a szülőnek adható vissza (az ilyen esetek többszöri 

előfordulása egyéb fegyelmező intézkedéseket von maga után)  

6.18. Az iskolába kerékpárral érkező tanulók az iskola közvetlen közelében a fokozott óvatossággal 

közlekedési szabályok betartásával használhatják és az e célra kijelölt helyen tárolhatják. Roller,  

csak kézben szállítható, tanterembe bevinni tilos. Szintén az erre kijelölt helyen tárolható.  

6.19.  Mindennapos testnevelés, részvétel testnevelés órán; felmentések [Nkt. 27§ (11)]  

• testnevelés órákon a felszerelés: egyszínű fehér póló, sötét (kék, vagy fekete) rövid 

sportnadrág, fehér zokni, tornacipő/edzőcipő (váltócipő), rossz idő esetén melegítő.  

• testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, 

nyakláncot, fülbevalót, testékszert, műkörmöt.  

• a felmentett tanuló köteles felmentési kérelmét - orvosi igazolást - óra előtt átadni a 

testnevelő tanárnak; további teendőit ő határozza meg   

• testnevelés órák alól felmentést szülő is kérhet gyermekének félévente maximum háromszor 

egy-egy alkalomra írásban  

• az a tanuló, aki sorozatosan nem hoz felszerelést a testnevelés órára, így az órai munkában 

nem tud részt venni, a tantervi követelményeket nem tudja teljesíteni 

• iskolánk Pedagógia Programja tartalmazza, hogy a mindennapos testnevelést a heti 5 

testnevelés óra keretében valósítjuk meg, ettől eltérni csak a törvényben meghatározottak 

szerint lehet igazgatói határozattal  
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6.20.  Gyógytestnevelés:  

• a gyógytestnevelésre utalt tanulók minden év elején jelentkeznek az első foglalkozáson a 

gyógy-testnevelőnél, ahol megbeszélik a gyógytestnevelés órák rendjét, számukra a 

foglalkozásokon való részvétel kötelező  

• mulasztás esetén a hiányzás okát igazolni kell, ellenkező esetben az óra igazolatlannak 

minősül  

• a tanulók félévi és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő és a testnevelő állapítja meg 

• a gyógytestnevelésre járó tanuló a testnevelés órákon köteles megjelenni, kivéve ha az 

utolsó kötelező tanítási óra a testnevelés és a tanuló nem veszi igénybe a 16 óráig tartó 

foglalkozásokat, ezt a szülő egyezteti az intézményvezetővel  

7.   Tanórán kívüli foglalkozások rendje, formái  

  
7.1. Az osztályfőnökök az első tanítási héten tájékoztatják a tanulókat az adott tanévben induló tanórán 

kívüli foglalkozások időpontjáról és vezetőjéről. Ezek a foglalkozások lehetnek:  

szakkörök, sportkörök, napköziotthon, tanulószoba, tehetséggondozás korrepetálás, egyéni 

fejlesztő.   

7.2.   Diákkörök, sportkörök  

7.2.1. Az Iskola a tanulók igényeinek és érdeklődésének megfelelő szakköröket és sportköröket 

működtet. Diákkör lehet: szakkör, énekkar, művészeti csoport.  

7.2.2.  

7.2.3. A szakkör létrehozásáról minden tanév elején – a tantárgyfelosztás és a pénzügyi, technikai és 

személyi feltételek, illetve az előző tanév végén felmért tényleges igények ismeretében – a 

nevelőtestület dönt az éves munkaterv elfogadásakor.  

7.2.4. A szakkörök és sportkörök, énekkar vezetőjét az intézményvezető bízza meg, A megbízottak 

felelősek a foglalkozások működéséért, éves munkaterv alapján dolgoznak.  

7.2.5. A és sportkörökbe jelentkezni az adott tanév szeptember első hetében a foglalkozást vezető 

pedagógusnál kell. Jelentkezés esetén számukra a foglalkozás egész tanévben kötelező. 

Indokolatlan hiányzás, nem megfelelő részvétel esetén a tanuló a foglalkozásról kizárható.  

7.3.  Napköziotthon, tanulószoba, 16 óráig tartó foglalkozások (Nkt. 27. §, 55. §)  

Felső tagozaton 16 óráig 5-6. évfolyamon napköziotthon, 7-8. évfolyamon tanulószoba 

működik. Azok a szülők, akik nem kívánják igénybe venni a nevezett foglalkozásokat, az első 

tanítási napon kiosztott nyilatkozaton kérhetik gyermekük felmentését a tizenhat óra előtt 

megszervezett egyéb foglalkozás alól.  

7.4.  Korrepetálás, felzárkóztató foglalkozások  

Ha a tanító, az osztályfőnök vagy a szaktanár úgy látja, hogy a tanuló tanulmányi előmenetele 

érdekében hasznos lehet, a korrepetálás vagy a felzárkóztató foglalkozás, akkor 

kezdeményezheti a szülőnél a tanuló foglalkozásokon való megjelenését.  

7.5. Ha a gyermek az általa választott foglalkozásokon a tanév hátralévő részében nem kíván részt venni, 

a szülő köteles ezt az Iskola intézményvezetőjének írásban bejelenteni.   

8.   Rendezvények, ünnepélyek rendje, hagyományápolás  

8.1. Az iskolai hagyományok ápolása, fejlesztése, bővítése, az iskola jó hírnevének megőrzése az 

intézmény minden tagjának joga és kötelessége. Az Iskola Pedagógiai Programjában és SzMSz-

ben felsorolt ünnepeket osztálykeretben, vagy iskolai szinten rendezzük meg. Az ünnepélyek, 

megemlékezések, rendezvények időpontját, az ezzel kapcsolatos feladatokat, a szervezésért 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.   

8.2.  Az iskolai ünnepélyek alkalmával az ünnepi öltözék a tanulók számára a következő:  

• a lányoknak sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz;  

• a fiúknak sötét nadrág, fehér ing.  
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8.3. Iskolai rendezvényekről kizárható az a tanuló, aki a házirendet rendszeresen vagy súlyosan 

megszegte. Az osztályfőnök javaslatára a kizárásban a nevelőtestület dönt. 

9.   Diákönkormányzat, véleménynyilvánítás szabályai (Nkt. 48.§, EMMI 120.§)  

9.1. A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat 

munkáját a tanulók által felkért, az Iskola intézményvezetője által megbízott pedagógus segíti, 

aki szükség esetén eljárhat a diákönkormányzat nevében.  

9.2. Az iskolai diákönkormányzat joga, hogy minden tanévben egy tanítás nélküli munkanap programját 

meghatározza a nevelőtestület jóváhagyásával. Időpontja az éves munkatervben kerül 

rögzítésre.  

9.3. A diákönkormányzat iskolarádiót és iskolaújságot működtethet. Működési rendje akkor lép életbe, 

ha azt a DÖK, illetve a tantestület jóváhagyásával az intézményvezető is elfogadja.   

9.4. Az iskolai diákönkormányzat a jogszabályokban előírtak szerint gyakorolja jogosítványait, 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Működési rendjét a DÖK 

Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.  

9.5. A DÖK negyedévente diákgyűlést hív össze, melynek idejét és napirendjét köteles az 

intézményvezetővel előzetesen egyeztetni. A diákgyűlésen az osztályok képviseletét a DÖK 

tagjai látják el. A felső tagozatos osztályok 2—2 főt delegálhatnak (minden tanuló választó és 

választható). A tanév utolsó gyűlésén a DÖK beszámol az éves munkájáról.  

9.6. Az osztály DÖK képviselői az osztályban felmerült kérdéseket a DÖK elé terjesztik, amely az 

ülésén a problémát megtárgyalja, majd dönt a felvetett kérdésben. Ha az ülésen nem sikerült a 

problémát kezelni, akkor a diákmozgalmat segítő tanár továbbítja azt az iskolavezetőség felé. 

Az iskolavezetőség köteles 30 napon belül írásban érdemi választ adni. A diákönkormányzatot 

megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákmozgalmat 

segítő tanárnak ki kell kérnie a DÖK vezetőségének véleményét.  

9.7.  Az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni, a 

diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesítésének áttekintése céljából. Az 

időpont az éves munkatervben kerül meghatározásra.  

9.8.  Részvétel a döntéshozatali tevékenységben. A tanulói jogok gyakorlásával összefüggésben a 

„tanulók nagyobb közösségén” az adott kérdésben érintett tanulóknak (osztály, évfolyam, 

iskola, stb.) legalább 25 %-át értjük.  

9.9.  A  Diákönkormányzat  által szervezett  programon,  rendezvények 

 megszervezésében, lebonyolításában a diákok is szerepet vállalnak. Hagyomány szerint a 

papírgyűjtést a 7. évfolyam tanulói szervezik. Egyéb rendezvényeken való feladatvállalásra a 

negyedévente megtartott diákgyűlésen kerül sor.   

10.   Legitimációs záradék  

10.1.  A Házirend nyilvánossága  

Az iskola házirendje nyilvános dokumentum, minden érintettnek meg kell ismernie (tanuló, szülő, 

pedagógus és más alkalmazottak).  A házirend 1-1 példánya megtekinthető:  

• az iskolai irattárban  

• az intézmény könyvtárában  

• a tanári szobában  

• az intézmény vezetőjénél  

• az intézményvezető-helyetteseknél   

• az osztályfőnököknél   

• a DÖK-t segítő pedagógusnál  

• a Szülői Közösség elnökénél  

• a nyilvánosság előtt bárki számára hozzáférhető az iskola honlapján  
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A tanulói jogviszony létrejöttével, de legkésőbb az első tanítási napon elektronikus úton, szükség esetén 

papír alapon, a tanuló és szülője megkapják a házirendet.  

Minden tanév első tanítási napján a tanulók ismételten megismerhetik a házirend legfontosabb pontjait 

osztályfőnökeik, tanítóik segítségével, balesetvédelmi oktatásban részesülnek.  

Minden tanév első szülői értekezletén a szülők tájékoztatást kapnak az osztályfőnököktől a Házirend 

lényegesebb pontjairól.  

  

10.2.  A Házirend módosítása és elfogadása  

  

Amennyiben törvényi változás azt előírja, egyéb esetben a házirendet célszerű kétévente felülvizsgálni, 

tartalma az érintettek 25%-nak kezdeményezésére módosítható. A házirend módosítását 

kezdeményezheti:  

• az iskola nevelőtestülete  

• az iskola diákjai  

• szülői közösség  

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

intézmény vezetője készíti el. A házirend elfogadása előtt az intézmény vezetője beszerzi a 

diákönkormányzat, valamint a szülői szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban Az 

intézmény vezetője a tanulók, a nevelők, valamint a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti 

a házirend végleges tervezetét.  

  

11. Záró rendelkezések  

  

Ezen dokumentum jóváhagyásától érvényét veszti az intézmény előző Házirendje.  

A Házirendben foglalt rendelkezéseket a nevelőtestület elfogadta, a Szülői Szervezet és a 

Diákönkormányzat véleményezte.  

  

 

                                                                                                                                     Fodor Annamária      

 

Budapest, 2020. október 20.   
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I. MELLÉKLET  

  

A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53.§ szerint  

  

1. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai   

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető 

események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha a kiskorú sértett és a kötelességszegő szülője 

egyetért.  

A szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az 

egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a 

bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem 

vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni.  

Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását 

elutasíthatja.  

Az egyeztető eljárás lefolytatására a nevelőtestület olyan pedagógust bíz meg, akinek személyét mind a 

kötelességszegő, mind a sértett tanuló elfogadja. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy az 

intézményvezetővel való konzultáció után jelöli ki az eljárás helyszínéül szolgáló termét az iskolának, 

valamint az egyeztető eljárás időpontját, melyről az érintett feleket levélben értesíti. Az egyeztető 

eljárásról készített jegyzőkönyv vezetésére az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy kéri fel 

az intézmény valamely alkalmazottját.  

Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás megindítását követő tizenöt napon belül le kell folytatni.  

Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös 

kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három 

hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás 

folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli 

megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat 

a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.  

  

2. A fegyelmi eljárás  

A fegyelmi eljárásba a tanuló szülőjét minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót 

szülője/törvényes képviselője vagy a szülő/törvényes képviselő által meghatalmazott személy 

képviselheti.  

Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a 

kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem az eljárás 

megindításának alapjául szolgáló indítvány elutasításával vagy felmentéssel végződött, a határidőt a 

jogerős határozat közlésétől kell számítani.  

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a szülőjét/törvényes képviselőjét értesíteni kell a terhére 

rótt kötelességszegés megjelölésével és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. Az értesítésben fel 

kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is 

meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az 

értesítést igazolható módon kell az érintettek részére eljuttatni, úgy, hogy azt a tanuló, a szülő külön-

külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.  

A fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus gondoskodik arról, hogy az eljárás során a 

tanuló meghallgatására sor kerüljön, és álláspontját, védekezését elő tudja adni. Ha a meghallgatáskor 
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a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, a 

tárgyalást meg kell tartani.  

  

A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottsága 

folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. A fegyelmi tárgyaláson a vélt 

kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, 

továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében 

meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás 

céljára szolgáló teremben.  

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés 

elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló mellett szól. A fegyelmi 

büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát 

figyelembe kell venni.  

Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. A fegyelmi büntetést 

a nevelőtestület hozza.  

  

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. Ha az ügy bonyolultsága vagy 

más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.  

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A fegyelmi tárgyalásról és a 

bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást követő három munkanapon belül 

el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak. A 

fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az iskola 

irattárában kell elhelyezni. A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának 

biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg 

kell jelölni az irat, ezen belüli sorszámát.  

A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi értekezlet 

időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon 

belül, igazolható módon írásban meg kell küldeni az ügyben érintett feleknek.  

Az elsőfokú határozat ellen a szülő fellebbezést nyújthat be a határozat kézhezvételétől számított tizenöt 

napon belül írásban az intézmény vezetőjéhez, aki a kérelmet az ügy összes iratával együtt a 

fenntartóhoz (másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója) továbbítja.  

  

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha  a) 

a tanuló nem követett el kötelességszegést,  

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,  

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,   

d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy  

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte  
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                                                                                                                          II.  MELLÉKLET  

  

 

Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelménye  

  

Alsó tagozat  

  

Magyar nyelv és irodalom  

  

1. évfolyam  

Első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, az első és 

második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.  

  

2. évfolyam  

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása. A mindennapi 

kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, 

kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés. Feldolgozott szöveg megértésének bizonyítása: 

tartalmának elmondása a tanító kérdéseinek irányításával. Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos 

fölolvasása.  

Az ábécérend ismerete. A magán- és mássalhangzók fölismerése, a rövid és hosszú hangok 

megkülönböztetése szóban és írásban. Szavak, szószerkezetek, két-három mondat helyes leírása 

másolással, tollbamondásra. A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.  

A j hang biztos jelölése 20 - a tanulók által gyakran használt - szóban. Az egyszerű szavak megfelelő 

elválasztása. Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolás segítséggel. Hibajavítás tanítói irányítással.  

  

3. évfolyam  

Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal. A 

földolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása. Ismert feladattípusok 

írásbeli utasításainak megértése. Fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő 

olvasmány önálló néma olvasása, a szövegértés bizonyítása egyszerűbb feladatok elvégzésével. 

Feldolgozott szövegek felolvasása felkészülés után.  

Öt-hat mondatos elbeszélő fogalmazás írása ismert témáról. Egyéni tempójú, rendezett, tiszta írás. Az 

önálló írásbeli munkák javítása tanítói segítséggel.  

Igék, főnevek, melléknevek fölismerése, szófajuk megnevezése. A tanult tulajdonnevek kezdése 

nagybetűvel. A korosztály szókincsében megtalálható, kiejtésük szerint írandó szavak helyesírása. 

Egyszerű szavak elválasztása önállóan. A j hang helyes jelölése újabb 25-30 szóban. A szöveg tagolása 

mondatokra, a mondatkezdés és -zárás helyes jelölése. A mondaton belül a szavak elkülönítése.  

  

4. évfolyam  

Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban. A tanult udvarias nyelvi fordulatok 

használata mindennapi beszédhelyzetekben. A mondanivaló értelmes megfogalmazása szóban. Előzetes 

fölkészülés után ismert témájú szöveg folyamatos, a tartalmat kifejező fölolvasása. 15-20 soros, az 

életkornak megfelelő tartalmú szöveg néma olvasása, a szövegértés bizonyítása a lényeg kiemelésével. 

Legnagyobb költőink, íróink nevének és a tőlük olvasott művek címének megjegyzése. Rendezett, 

olvasható írás a margó, a betű- és szótávolság megtartásával. A mondat kezdése nagybetűvel, a 

mondatfajták megnevezése konkrét esetekben, záró írásjelük használata. A szavak szófajának, az 

egyalakú szótöveknek és a tanult toldalékoknak fölismerése, a toldalékos alakok megfelelő helyesírása. 

Az igealak felismerése, az ige és az igekötő kapcsolatának helyesírása. A tulajdonnevek tanult eseteinek 

nagybetűs kezdése. A többes szám fölismerése, a melléknév, a határozatlan számnév fokozott alakjának 

helyes írásmódja. Tanítói javítással vagy tanulói önellenőrzéssel feltárt hibák javítása segítséggel.  

A könyvek önálló keresése a könyvtárban. A könyvek tartalomjegyzékének használata.  

Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációkban és az elemző beszélgetésekben.  
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Matematika 1. 

1.évfolyam  

Tárgyak, személyek, dolgok érzékelhető tulajdonságainak felismerése, válogatás közös és eltérő 

tulajdonság alapján.  

Számfogalom a 20-as számkörben; biztos számlálás, mérés.  

Számok írása, olvasása.  

A számok kéttagú összeg- és különbségalakjainak felsorolása.  

Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban.  

Valamennyi kéttagú összeg és különbség ismerete húszas számkörben.  

Az összeadások és kivonások elvégezni tudása a 20-as számkörben.  

Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, lejegyezés 

számokkal.  

Egyszerű szöveges feladat értelmezése tevékenységgel; szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, 

művelettel.  

Egyszerű sorozat képzése kirakással, rajzzal. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, képzése 

adott szabály alapján.  

Összetartozó elem-párok keresése egyszerű esetekben.  

Térbeli és síkbeli alakzatok azonosítása és megkülönböztetése néhány megfigyelt geometriai 

tulajdonság alapján.  

Helymeghatározás a tanult kifejezések alkalmazásával (pl.: alatt, fölött, mellett).  

Összehasonlítás, mérés gyakorlati tevékenységgel, az eredmény megfogalmazása a tanult 

kifejezésekkel.  

A m, kg, l egységek használata szám és egyszerű szöveges feladatokban. A 

hét, nap, óra időtartamok helyes alkalmazása.  

  

2. évfolyam  

Halmazok összehasonlítása, meg- és leszámlálás.  

Viszonyítások: nagyobb, több, hányszor akkora megfogalmazása.   

Darabszám, mérőszám helyes használata.  

Biztos számfogalom 100-ig.  

A számok írása, olvasása.  

Az egyes, tízes fogalmának ismerete.  

Tájékozottság a tízes számrendszerben.  

Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje.  

A számok néhány tulajdonságának ismerete: adott szám jellemzése a megismert tulajdonságokkal.  

A számok közötti kapcsolatok felismerése.  

Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos osztás) 

értelmezése kirakással. Műveletek megoldása szóban.  

A kisegyszeregy biztonságos ismerete.  

A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése.  

Tagok felcserélhetőségének ismerete.   

Fordított műveletek alkalmazása.  

A műveletek közötti kapcsolatok felismerése.  

A kapcsolatok kifejezése szóban.  

Négy alapművelet elvégezni tudása a 100-as számkörben.  

A kisegyszeregy biztonságos ismerete.  

Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról.   

Állítások igazságának megítélése.  

Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése.  

Nyitott mondat készítése ábráról.  
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Szöveges feladatok értelmezése, megoldása: lejegyzés (ábrázolás), nyitott mondat, feladat megoldása, 

ellenőrzés, válasz megfogalmazása.  

Adott szabályú sorozat folytatása.   

Sorozatok képzése.  

Gyakorlottság egyszerű számsorozat szabályosságának felismerésében.  

Testek létrehozása másolással megadott egyszerű feltétel szerint.   

Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele a kocka és a téglatest esetében.  

Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint. Csoportosítás, 

válogatás tulajdonságok szerint.  

  

3. évfolyam  

Halmazok tulajdonságainak felismerése, részhalmaz jellemzése.  

Biztos számfogalom 1000-es számkörben.  

Számok írása, olvasása 1000-ig.  

Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete.  

Számok képzése, helyi érték szerinti bontása.  

Számok azonosítása, különféle alakjaiban.  

Egyszerű egységtörtek értelmezése különféle mennyiségek választott egységeinek felosztásával. 

Műveletek leolvasása ábráról, megjelenítése tevékenységgel.  

Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása szóban és írásban.  

Tagok, tényezők felcserélhetősége.  

Az összeadás és kivonás, a szorzás és az osztás közti kapcsolat ismerete.  

Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá.  

Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése kis véges alaphalmazon behelyettesítéssel.  

Szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv készítése.   

Szöveges feladat megoldása közvetlenül az értelmezésre szolgáló tevékenységgel, ábrákkal és 

matematikai modellel.  

A számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése.  

Egyszerű sorozatok szabályának megállapítása.  

Egyszerű sorozat folytatása.  

Kapcsolatok keresése táblázatok adatai között.  

Testek építése modellről.  

Síkidomok előállítása tevékenységgel.  

Téglalap, négyzet tanult tulajdonságainak felsorolása modell segítségével.  

Mérés alkalmi és szabvány egységekkel.   

A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján a mértékegység és mérőszám kapcsolatának megállapítása.  

Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolódva. A 

tanult szabvány mértékegységek gyakorlati alkalmazása.  

  

4. évfolyam  

Biztos számfogalom tízezres számkörben.   

Számok helyi-érték szerinti írása, olvasása.   

Számok képzése, bontása.  

Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos ismerete.  

A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.  

Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása.   

A becslés, ellenőrzés eszközként való alkalmazása.  

A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében.  

Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges feladat megoldása.  

Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint.  

Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon.  
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Szöveges feladatok megoldása.   

A megoldási algoritmusainak alkalmazása.  

Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában.  

Összetartozó elemek táblázatba rendezése.  

Összefüggés felismerése a táblázat elemei között.  

Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakzatok építése síkban, térben.  

Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok kiválasztása a felismert tulajdonság alapján.  

Transzformációk létrehozása eltolás és tükrözések segítségével.  

Mérés szabvány egységekkel.  

Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolva, illetve ilyenek 

felidézése nyomán.  

Számítások a kerület és terület megállapítására.  

  

Környezetismeret  

  

3. évfolyam  

A tanuló rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen megbeszélteknek 

megfelelő módon. Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról. Olvassa 

le helyesen a hőmérőt. Használja helyesen a tanult mértékegységeket.  

Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét. Közvetlen környezetéből nevezzen 

meg példákat a halmazállapot-változásra. Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat. Ismerje a 

mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.   

Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlény fajt. Sorolja fel az élőlények 

életfeltételeit.  

Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek. Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.   

Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton. Állapítsa meg helyesen iránytű 

segítségével a fő világtájakat. Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, 

nevezetes épületeit. Ismertessen egyet a település hagyományai közül. Tudja útba igazítani az idegent 

lakóhelyén.  

  

4. évfolyam  

A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó 

információkat. Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon. Mutasson be 

egyegy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely környezetéből. Nevezze meg 

az életükhöz szükséges környezeti feltételeket.   

Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészségkárosító hatásait. 

Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult élettani 

jellemzőket. Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább.  

Ismerje a domborzat jelölését a térképen. Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország 

domborzati térképén. Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit. Mutassa be a lakóhelyéhez közeli 

kirándulóhelyek egyikét. Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között. Tudja, hogyan 

lehet megközelíteni a szomszédos településeket. Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat.  

Ének-zene 1. 

évfolyam  

Első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz feltételt, az első és a második 

évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.  

  

2. évfolyam  

Interpretáció  
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20 magyar népi mondóka, népi játék, népdal, műdal , rokon népek dalainak csoportos éneklése 

emlékezetből  

gyerekdalokhoz tartozó játékok ismerete 

tanult népszokások ismerete kifejező 

éneklés  

egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás 

együttműködés csoportos éneklésben, népi játékban 

dallammotívumok csoportos éneklése szolmizációs kézjelről  

Zenehallgatás vokális és hangszeres hangszínek 

felismerése  

vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése egymástól  

Improvizáció saját név megjelenítése ( ritmikai és 

dallami)  

Zenei olvasás- írás, zenei ismeret a tanult ritmusértékek (negyed, negyed szünet, páros nyolcad, 

félérték és szünetjele) felismerése és megszólaltatása kottaképről a vonalrendszer ismerete  

tudjon dalritmust és a már tanult pentaton relációkat olvasni és kottába írni tanári  irányítással  

  

3. évfolyam  

Interpretáció további 10 - a „Tartalom” címszó alatt felsorolt - dal közös éneke 

emlékezetből  

tanult tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazása tanult dalokban  

Zenehallgatás az újonnan megismert hangszerek megnevezése 

hangzás alapján kórustípusok hallás utáni felismerése  

Improvizáció azonos dallamhoz befejezés rögtönzése (motivikus 

szerkezetű)  

Zenei olvasás-írás, zenei ismeret ritmusképletek elrendezése, 

értelmezése ütemmutató szerint megismert dallamrelációk 

felismerése kottaképről  

  

4. évfolyam  

Interpretáció emlékezetből:  

további 10-ezen belül 1-1 a „Tartalom”címszó alatti új rétegekből-dallam közös éneklése a 

Himnusz éneklése pontos szöveggel  

Zenehallgatás a meghallgatott zenés mesék 

felidézése zenei karakterdarabok szóbeli 

jellemzése  

tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban  

Improvizáció ritmussor szabad- és adott szempontok szerinti rögtönzése (maximum nyolc ütem 

terjedelemben)  

Zenei olvasás-írás, zenei ismeret tudjon ismert dalokat 

tanári segítséggel szolmizálni  

a tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása kottaképről, hármas 

ütemben is tudjon dalrészleteket olvasni és kottába írni tanítói segítséggel  

  

Rajz és vizuális kultúra 1. 

évfolyam  

Első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, az első és 

második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.  

  

2. évfolyam  

Az első két évfolyam végére a gyermek megérti, hogy a látás és tapintás segíti a dolgok megismerésében. 

Élményeit szabadon jeleníti meg síkon és térben, bátran használja kedvelt színeit, rajzi formáit. A 
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látványok, műalkotások, iskolai munkák megbeszélésébe bekapcsolódik, tetszésítéletét szóban is meg 

tudja fogalmazni. Képes a vizuális jelenségek megfigyelésére és a főbb jellemzők megnevezésére. 

Rajzaiban képes az alapvető térviszonyok (lent, fent, mellette) jelölésére, próbálkozik mozdulat 

felismerhető kifejezésével. Megérti közvetlen környezete információs jeleit és tankönyveinek ábráit. El 

tud készíteni egyszerű tárgyakat, díszeket saját elképzelése vagy minta követése alapján. Felismeri a 

tárgyak rendeltetésének és formájának legjellemzőbb összefüggését. Tud rajzolni, "színezni", festeni, 

agyagból vagy gyurmából mintázni, a papírt, az ollót és a ragasztót célszerűen használja, finomodik 

mozgáskoordinációja.  

Szívesen elmélyed az alkotó munkában. Képes élményeinek, elképzeléseinek árnyalt vizuális 

megjelenítése. Törekszik a képelemek egyensúlyosabb elrendezésére, festményeiben többféle 

színárnyalatot is használ. Felismeri a vizuális minőségeket (színeket, formákat, vonalakat, foltokat). 

Műalkotások (festmény, szobor) megismert típusait megnevezi (csendélet, portré stb.), a megismert 

művek közül legalább egyet-egyet felismer, tudja az alkotó nevét is. Képes élőlények, tárgyak 

szemléletre, emlékezetre támaszkodó ábrázolására, megfigyelt változás megjelenítésére a 

legegyszerűbb jellemzőkkel. Értelmezni tudja környezete emberi gesztusait, felfogja a tájékoztató, 

felhívó jelek üzenetét. Képes tárgyat kitalálni, elkészíteni, és megalkotni minta követésével is, 

díszítésnél ügyesen alkalmaz sorritmusokat, terülődíszeket. Tud megadott vizuális jellemzők alapján 

tárgyakat osztályozni, csoportosítani. Ismeri a köznapi, használati és az ünnepi tárgy fogalmát. 

Biztonsággal használja a megismert, gyakorolt ábrázolási, konstruálási technikákat.  

  

3. évfolyam  

A tanuló képes a vizuális nyelvi - a képi és plasztikai - kifejezőeszközök, elemek, ritmusok, a síkbeli és 

térbeli kompozíció egyre tudatosabb alkalmazására élményfeldolgozó, alkotó munkájában.   

Aktívan részt vesz a műalkotásokkal való foglalkozásban, és meg tudja fogalmazni műélményét. A 

bemutatott műalkotások közül legalább három-három festményt szobrot, felismer, s ezeket szerző és 

cím szerint meg tudja nevezni. Feladataihoz használja a könyvtár művészeti könyveit.   

Képes látvány alapján a jellegzetes formákat, színeket ábrázolásban megragadni, változást, folyamatot 

értelmesen rögzíteni. Megérti környezetének, tankönyveinek fontos vizuális jeleit, közlő ábráit; maga is 

tud magyarázó rajzot készíteni.   

Elképzel és elkészít adott rendeltetésnek megfelelő egyszerű tárgyat, betartva a konstruálás lépéseit és 

legfőbb szabályait. Rendelkezik a forma és a rendeltetés viszonyával kapcsolatos alapvető képzetekkel.   

Ismeri és megnevezi lakóhelyének egy-egy nevezetes épületét, köztéri szobrát, rendelkezik 

helytörténeti, vagy közgyűjteményben szerzett élményekkel.  

  

4. évfolyam  

A negyedik osztály befejezéséig megszilárdulnak a gyermek vizuális nyelvi és kompozíciós készségei. 

Élményeinek kifejezéséhez a megoldást önálló választja, motívumai egyre változatosabbak; megjelenít 

jellemző mozdulatokat. Jártas a műalkotások közös elemzésében, önálló véleményt formál, 

tetszésítéletét indokolja. Ismeri a képzőművészet több műtípusát. Felismer, megnevez művészeti ág, 

cím és alkotó szerint az elemzett alkotások közül legalább három-három művet. Ismeri a lakóhelyén 

vagy környékén található múzeumot vagy néprajzi gyűjteményt. A könyvtári művészeti albumait 

önállóan használni tudja.   

Adott modelleket közvetlen megfigyelés alapján értelmesen ábrázol, jellemző formáik, főbb arányaik 

megragadásával. Vázolni tudja, érti a nézetek összefüggését. Rendelkezik alapvető színismeretekkel, 

színhasználati jártassággal. Érti a vizuális kommunikáció jelentőségét a tanulásban, tájékoztatásban. 

Megalkot egyszerű képi közléseket.   

Ötletes és egyre önállóbb a különféle rendeltetésű tárgyak készítésében. Érti a tárgyalkotó folyamatot a 

helyzetfelismeréstől az ötlet megszületésén át az elkészítésig, az ésszerű munkamenet betartásáig. 

Képes az elemzett mindennapi tárgyak, eszközök, formája (anyaga, mérete) és funkciója (jelentése) 

közötti kapcsolat felismerésére. Rendelkezik ismeretekkel az épületek rendeltetéséről, tud konkrét 

példákat említeni. Életkornak megfelelő jártassággal, készségszinten alkalmazza a tanult technikákat, 
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és ábrázolási módokat. Kialakult készségei vannak az egyszerű, eszköz nélküli, és kéziszerszámmal 

végzett anyagalakításban.  

  

Technika és életvitel 

1.évfolyam  

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket, az 

első és a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.  

  

2. évfolyam  

Az ember természetátalakító munkájának megismerése (lakóhely és lakótér).   

Az anyagok tanult tulajdonságainak ismerete.   

Az elvégzendő munkákhoz szükséges és eszközök szerszámok biztos, balesetmentes használata.   

Látszati rajz, vázlatrajz készítése. A rajzelemek helyes alkalmazása. Egyszerű tervezés és építés.  A 

háztartás és a hozzá kapcsolódó szokások megismerése és elmesélése.  

  

3. évfolyam  

Az élő és tárgyi környezetünk kapcsolatának megismerése.  

Az anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum, összefüggéseinek magtapasztalása 

tárgykészítés folyamán. Szakszerű és biztonságos szerszámhasználat.   

Egyszerű makett irányított tervezése és elkészítése. Egyszerű sematikus ábra olvasása és értelmezése 

(alaprajz méretezés). Mérés centiméter pontossággal.  

  

4. évfolyam  

A nagyvárosi környezet építményeinek megismerése.  

Az anyagfeldolgozás általános jellemzőinek bemutatása. A hulladék és a melléktermék fogalmak pontos 

használata.  

Az anyagok takarékos és célszerű felhasználása. Önálló tervezés és kivitelezés az építésben és a 

tárgyalakításban. A tervek, és elképzelések rajzi megjelenítése. Egyszerű makett készítése és elemzése 

a terv alapján.   

A közúti kerékpáros közlekedés szabályainak betartása  

Időjáráshoz, évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó életviteli szokások.  

  

Testnevelés és sport 1-2. 

évfolyam  

Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően.   

A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással.   

Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás, stb.) elfogadható végrehajtása.   

Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok során.  

  

3. évfolyam  

Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása.   

Az alapvető gimnasztikai alapformák követése. Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, 

futás, ugrás és dobás végrehajtása során. Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés 

feladatainak teljesítésére.   

Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban. A test-test elleni küzdelem elfogadása. Biztonságos 

viselkedés mellmagas vízben.  

  

4. évfolyam  

Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Részvétel a közös 

gimnasztikában.   

Mászás kötélen 2-3 fogással. A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása.   
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A támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok teljesítése. Részvétel a testnevelési és sportjátékokban. 

Biztató kísérletek a tanult úszásnemben.  

  

Informatika 

 4. évfolyam  

A tanuló ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és 

az egeret, használatukkal a számítógéppel "kommunikálni", és életkorának megfelelő oktatási célú 

programokkal tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni. Ismerje a 

mindennapi életben leginkább elterjedt digitális eszközöket/adathordozókat, ezek funkcióit, 

alkalmazási területeit.   

Ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, alkalmazásukkal tudjon 

egyszerű szöveges dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt készíteni.   

Legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő algoritmusokat 

értelmezni, illetve végrehajtani.   

Tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában és innen dokumentumot 

választani. Legyen képes a választott dokumentum legfontosabb adatainak megnevezés. Ismerje az 

információhordozók  mindennapi  életben  leggyakrabban  használt  típusait. 

 Legyen  képes olvasmányairól röviden, szóban beszámolni.  

  

  

Felső tagozat  

MAGYAR IRODALOM  

5. évfolyam  

- Az olvasott művekben néhány alapvető irodalmi téma fölismerése  

- Személyes és olvasmányélmény egyszerű megfogalmazása, elsősorban szóban  

- Történetmondás  mindennapi  személyes  élményről,  olvasmányról 

 szóban  és  rövid fogalmazásban  

- Alapvető irodalomelméleti fogalmak értelmezése, felismerése, használata  

  

6. évfolyam  

- Tudjon folyékonyan és értelmesen olvasni hangosan és némán.  

- A tanult művek szerzőjét, témáját, műfaját meg tudja nevezni.  

- A népköltészet és a műköltészet alkotásait meg tudja különböztetni.  

- Tudjon történetet elmondani szóban és írásban.  

- Vegyen részt drámajátékban.  

- Tudjon leírást készíteni tájról, tárgyról, személyről.  

- Könyv nélkül tudjon rövid műveket, részleteket.  

- Ismerje fel a képiség, a zeneiség eszközeit, az ütemhangsúlyos verselést. -  Tudjon 

tájékozódni könyvtárban.  

- Rendezett, olvasható írásképe legyen.  

  

7. évfolyam  

- Tudja elkülöníteni az olvasott epikai művek szerkezeti elemeit.  

- Tudja jellemezni a fő-és mellékszereplőket.  

- Ismerje fel a tanult lírai művek képi-, nyelvi-, hangzásbeli sajátosságit, nevezze meg azokat. - 

 Tudjon különféle szöveget tömören ismertetni.  

- Ismerje a szövegelemző eljárásokat.  

- Tudja elkülöníteni az olvasott vagy látott drámai alkotások szerkezeti elemeit el.  

- Ismerje a tanult műfajok legfontosabb sajátosságait. -  Könyvtári kutatómunkát tudjon 

végezni.  
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8. évfolyam  

- A szöveg értő befogadását biztosító olvasás.  

- Eszközszintű íráskészség.  

- Felelet vagy rövid írásos beszámoló készítése feldolgozott műről, olvasmányélményről.  

- A megismert műfajok stíluseszközeinek megnevezése, jellemzésük példákkal.  

- Önálló véleménynyilvánítás a tanult művekben felvetődött emberi problémákról.  

- A magyar irodalom nagy korszakainak ismerete, néhány alkotó portréja, művek elhelyezése a 

korban.  

  

MAGYAR NYELV  

5. évfolyam  

- Tudjon a tanuló eligazodni a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben. Beszédét a 

beszédhelyzethez alkalmazza. Ismerje és alkalmazza a kapcsolattartás elemi udvariassági 

formáit.   

- Tudja a helyes hangképzés technikáját. Tudjon a szöveg megértését biztosító készségszintű 

néma olvasással olvasni. Tudjon gyakorlati, iskolai, szépirodalmi szövegeket értelmezni, 

folyamatosan felolvasni felkészülés után.   

- Legyen rendezett, olvasható írásképe. Tudja az iskolai tanulmányokban, a magánéletben 

gyakran használt szavakat helyesen leírni. Alkalmazza az egyszerűbb helyesírási szabályokat. 

Tudja használni a Helyesírási kéziszótárt!   

- Tudja magát szabatosan kifejezni több műfajban. Legyen képes ismereteinek rövid szóbeli és 

írásbeli összefoglalására. Leírás készítése tárgyról, személyről, tájról szóban vagy írásban.  

- A hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése, alapismeretek a hangok képzéséről, 

tulajdonságairól.   

- Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, valamint szólások, közmondások 

jelentésének értelmezése, szükség esetén egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek 

használatával. A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének 

értelmezése.  

  

6. évfolyam  

- Ismerje a tanuló a felismerés és a megnevezés szintjén az alapszófajokat, viszonyszókat, 

mondatszókat.  

- Tudja önállóan alkalmazni az egyszerűbb helyesírási szabályokat.   

- Legyen képes a Helyesírási kéziszótár használatára.   

- Tudjon gyakorlati, iskolai, szépirodalmi szöveget értelmesen, folyamatosan felolvasni 

felkészülés után.   

- Tudjon írni megfelelő tempójú írással.  Írásképe rendezett és olvasható legyen.   

- Tudja helyesen leírni az iskolai tanulmányokban és a magánéletben gyakran használt 

szavakat. Legyen képes önellenőrzésre és hibajavításra.  

- Tudjon eligazodni a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben. Vegyen részt páros és 

kisközösségi kommunikációban. Alapvető nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes 

használata az élőbeszédben.  

- Legyen a tanuláshoz kapcsolódó szaknyelvi és irodalmi szókincsismerete. Tudja magát 

kifejezni többféle műfajban. Tudjon egyszerű, rövid szövegeket összefoglalni: téma 

megnevezése tények, adatok kiemelése. Tudja ismereteit szóban és írásban összefoglalni.  

  

7. évfolyam  

- Vegyen részt és tudjon eligazodni a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle 

formáiban.   

- Tudja saját véleményét megfogalmazni a mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról.  

Tudjon udvariasan együttműködni a felnőtt és a kortárs beszédpartnerekkel.  
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- Tudjon a megértést biztosító hangos és néma olvasással szöveghűen, folyamatosan felolvasni.  

- Legyen mondatelemzési jártassága az egyszerű mondat körében.   

- Tudja megnevezni és felismerni az egyszerű mondat részeit, szintagmáit. Tudja a 

mondatfajtákat biztosan megkülönböztetni. Ismerje fel és elemezze a szóalkotás gyakori 

módjait.   

- Tudja a tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályokat megfelelően alkalmazni: a 

központozás, a tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek 

helyesírását.   

- Ismerje és megfelelően alkalmazza az egybe és a különírás elveit. Tudja önállóan használni a 

magyar helyesírási kéziszótárt.   

- Legyen megfelelő íráskészsége, olvasható, rendezett írásképe.  -  Tudja magát és társait 

értékelni.  

  

8. évfolyam  

- Legyen a tanuló tájékozott és tudjon ítéletet alkotni az alapvető tömegkommunikációs 

műfajokban. Ismerje fel a média szerepét és hatását.   

- Tudjon szövegértő néma olvasással és kifejező felolvasással különféle műfajú szövegeket 

felolvasni.   

- Ismerje fel a köznyelv, szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltéréseket.   

- Tudjon a kommunikációs alkalomnak megfelelő stílusban feleletet vagy írásos beszámolót 

készíteni.   

- Legyen megfelelő eszközszintű íráskészsége, jól olvasható, esztétikus írása.   

- Legyen képes a tanult leíró nyelvtani ismeretek rendszerezésére, fogalmi szintű megnevezése, 

elemzésekre, egyszerűbb esetekben, ismerje fel a szórend és a jelentés összefüggését.   

- Tudja a tanult mondattani nyelvhelyességi ismereteit szóban és írásban alkalmazni. Tudja az 

idézés, a párbeszéd, a központozás helyesírását alkalmazni.   

- Ismerje a mindennapi hivatalos iratok jellemzőit.   

- Legyen tájékozott a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei között.   

- Legyen jártas az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában.  

  

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETK  

5. évfolyam  

- Tudja mi volt előbb –később, mennyivel.  

- Tudjon különbséget tenni a történelem forrásai között.  

- Történelmi eseményekhez neveket, helyszínt tudjon kapcsolni.  

- Tudjon történetet elmondani kérdések alapján történelmi fogalmakkal.   

- Tudja a helyszíneket térképen megmutatni.   

- Különbséget tegyen mese és valóság között.  

- Kérdéseket tudjon feltenni a tanult történetekhez.  

- Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat.  

  

6. évfolyam  

- A tanuló legyen képes felismerni e-korból képeket, tárgyakat, épületeket.   

- Tudjon információkat gyűjteni tanári segítséggel.   

- Tudjon tanult történeteket önállóan elmesélni a tanult fogalmak felhasználásával.   

- Tudja beazonosítani különböző korszakok térképét.  

- Tudjon távolságot becsülni a történelmi térképeken.  

  

7. évfolyam  

- Készítsen önálló vázlatot adott témáról.  



27  

  

- Tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott történelmi témáról, adott irodalom alapján. 

Tudjon értelmezni táblázatot, grafikont.  

- Ismerje egyes történelmi korok, korszakok nevét, sorrendjét, és e-korszakok fontosabb 

jellemzőit.   

- Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni tanári segítséggel.  

- Tudja, hogy e-korban élő személyeknek mi volt a jelentőségük.   

- Tudja térben és időben elhelyezni egyes korszakok fontosabb eseményeit.   

- Legyen képes 1-1 ország területváltozásait térképről leolvasni.   

- Tudja megállapítani, hogy a magyar és az egyetemes történelem megjelölt személyei közül 

kik voltak kortársak.  

  

8. évfolyam  

- A diák tudjon könyvtári munka alapján kiselőadást tartani.   

- Tudjon párhuzamot vonni az Európai és a magyar történelem eseményei között.   

- Összefüggéseket találjon a történelmi események és a gazdasági, technikai fejlődés fontosabb 

állomásai között.  

- Tudja a XX. századi történelem legfontosabb fordulópontjait, idejét.   

- Ismerje a demokráciák és a diktatúrák jellemző vonásait.   

- Ismerje hazánk közjogi és politikai rendszerének alapelemeit. Környezetének, lakóhelyének 

fontos történelmi eseményeit tudja elhelyezni a köztörténet folyamában  

  

ANGOL NYELV  

3. évfolyam  

A tanuló ismerje a tanult mondókákat, dalokat, verseket. Tudjon egytől tízig számolni, ismerje fel a 

tanult iskolában használt tárgyak, állatok, színek, ételek, napok, évszakok, családtagok neveit.  

  

4. évfolyam  

Hallott szöveg értése  

A tanuló megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérést, utasítást, arra 

cselekvéssel válaszol; megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést. 

Beszédkészség  

A tanuló hiányos mondatban válaszol ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre, 

szavakat és egyszerűbb szerkezetű szövegeket tanult minta alapján ismétel.  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

néhány szóból álló mondatot elolvas; ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben 

fontos információt tanári útmutatás alapján megtalál.  

Íráskészség  

A tanuló felismeri ismert szavak írott alakját, másolással leír ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat.   

Szókincs  

350 aktív és 150 passzív tanult szóból tudjon  140-et és ismerjen fel legalább 60-at.  

  

5. évfolyam  

Hallott szövegértése  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett egyszerű kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel 

válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű kérdéseket megért; ismert nyelvi 

eszközökkel, 2-3 egyszerű mondatban megfogalmazott rövid szövegből tanári útmutatás alapján 

fontos információt kiszűr.  
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Beszédkészség  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérdésre hiányos vagy egyszerű 

mondatban válaszol; rövid párbeszédeket szóban reprodukál.  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott néhány szóból álló mondatot felolvas, 

néhány egyszerű mondatból álló szövegben tanári útmutatás alapján fontos információt 

megtalál, az ilyen szöveg lényegét megérti.  

Íráskészség  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat diktálás 

alapján jórészt helyesen leír; egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. Szókincs 

300 aktív 150 passzív tanult szóból tudjon120-at és ismerjen fel 60-at  

  

6.évfolyam:  

Hallott szöveg értése  

A tanuló rövid utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, egyszerű közléseket megért; rövidebb szövegből fontos 

információt kiszűr; kb. 30 szavas szöveg lényegét megérti.  

Beszédkészség  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol; tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

kérdéseket tesz fel, egyszerű párbeszédben részt vesz.  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat elolvas, kb. 30 szavas 

szövegben fontos információt megtalál, rövidebb szöveg lényegét megérti.  

Íráskészség  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat leír; egyszerű 

közléseket és kérdéseket tanult minta alapján létrehoz.  

Szókincs a 350 aktív és 200 passzív szóból tudjon 140-et és ismerjen fel 80-at.  

  

7. évfolyam  

Hallott szöveg értése  

A tanuló megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; a beszédszándékok és 

fogalomkörök nyelvi kifejezéseit, egyszerű mondatokban megfogalmazott, rövid eseménysort 

jórészt megérti; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 40 szavas szöveg lényegét 

megérti, abból tanári útmutatás alapján egy-két fontos információt kiszűr.  

Beszédkészség  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

mondatokban válaszol; néhány egyszerű mondatban a tananyaghoz kapcsolódó közléseket 

megfogalmaz; rövid eseménysort néhány egyszerű mondatban elmesél; részt vesz egyszerű, 

memoriterként feladott párbeszédeken.  
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Olvasott szöveg értése  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 40 szavas szöveget elolvas, annak 

lényegét megérti, benne tanári útmutatás alapján fontos információt megtalál; egyszerű, 

képekkel illusztrált, jórészt ismert nyelvi elemeket tartalmazó szöveget megért.  

Íráskészség  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás alapján jórészt helyesen 

leír; egyszerű közléseket és kérdéseket ismert struktúrák felhasználásával megfogalmaz; egyszerű 

strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) minta alapján létrehoz, minta alapján kb. 20 szavas 

tényszerű információt közvetítő szöveget ír.  

Szókincs: 350 aktív 250 passzív szóból tudjon 140-et és ismerjen fel 100-at.  

  

8. évfolyam  

Hallott szöveg értése  

A tanuló megérti a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű kéréseket, kérdéseket, közléseket, rövid 

eseményeket globálisan megért; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 50 szavas 

szövegből fontos információt kiszűr; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 50 szavas 

szöveg lényegét megérti.  

Beszédkészség  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

rövid mondatokban válaszol; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, eseményeket 

hívószavak/képek segítségével elmesél; egyszerű párbeszédben tanult minta alapján részt vesz.  

  

  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 50 szavas szöveg lényegét érti, benne 

néhány fontos információt megtalál; egyszerű, a tananyaghoz kapcsolódó történet lényegét 

megérti.  

Íráskészség  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget emlékezetből vagy diktálás 

alapján jórészt helyesen leírt; egyszerű közléseket és kérdéseket minta alapján írásban 

megfogalmaz; egyszerű strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, rövid baráti levél) minta alapján 

létrehoz; ismert strukturált felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 30 szavas 

szöveget és jellemzést ír.  

Szókincs  

350 aktív 300 paszív szóból tudjon 140-et és ismerjen fel 120-at 8 ra a szókincs minimum  1750 

aktív és 1100 passzív szóból  700-at tudjon és legalább 440-et ismerjen fel.  

  

NÉMET NYELV  

4. évfolyam  

Hallott szöveg értése  

A tanuló megért ismert nyelvi elemekkel megfogalmazott, max. kétmondatos kérést, utasítást, 

arra cselekvéssel válaszol.  
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Beszédkészség  

A tanuló hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésre; szavakat és egyszerűbb szerkezetű szövegeket (mondóka, vers, dal) 

tanult minta alapján reprodukál.  

Olvasott szöveg értése  

 A tanuló felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

néhány szóból álló mondatot elolvas; ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben 

fontos információt megtalál.  

Íráskészség  

A tanuló felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

néhány szóból álló mondatot.    

  

5. évfolyam  

  

Hallott szöveg értése  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel 

válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdést megért; ismert nyelvi 

eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből információt kiszűr.  

Beszédkészség  

A tanuló egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre; 

tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel; 

megértési probléma esetén segítséget kér.  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas; 

ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál; ismert 

nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti. Íráskészség  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen 

leír; egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.  

  

6. évfolyam  

Hallott szöveg értése  

A tanuló utasításokat megért, arra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért; jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti.  

Beszédkészség   

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrában 

rendezett mondatokban válaszol; jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban 

közléseket megfogalmaz; kérdéseket tesz fel; megértési probléma esetén segítséget kér; tanult 

minta alapján párbeszédben vesz részt.  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat elolvas; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű szövegben fontos információt 

megtalál, lényegét megérti.  

Íráskészség  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat helyesen leír; 

egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz; egyszerű 

strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz.  

  

7. évfolyam  

  

Hallott szöveg értése  
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A tanuló megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; jórészt 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat; jórészt ismert nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott egyszerű szövegből fontos információt kiszűr, lényegét megérti; 

ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

szövegből kikövetkezteti.  

Beszédkészség  

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrában 

rendezett mondatokban válaszol; jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban 

közléseket megfogalmaz; kérdéseket tesz fel; eseményeket mesél el; beszélgetést 

kezdeményez és befejez; megértési probléma esetén segítséget kér; egyszerű párbeszédben 

vesz részt.  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat elolvas; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű szövegben fontos információt 

megtalál, lényegét megérti; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek 

segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.  

Íráskészség  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; egyszerű 

közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz; egyszerű strukturált 

szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; ismert struktúrák felhasználásával tényszerű 

információt közvetítő szöveget ír.  

  

8. évfolyam  

  

Hallott szöveg értése  

A tanuló megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; jórészt ismert nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; jórészt 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információkat 

kiszűr, lényegét megérti; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott szövegből kikövetkezteti.  

Beszédkészség  

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrába 

rendezett mondatokban válaszol; jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban 

közléseket megfogalmaz; kérdéseket tesz fel; eseményeket mesél el; megértési probléma 

esetén segítséget kér; egyszerű párbeszédben vesz részt; fenntartja a beszélgetést, pl. új témát 

kezdeményez.  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatokat elolvas; 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben fontos 

információkat megtalál, lényegét megérti; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert 

nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti; a lényeges információt 

a lényegtelentől elkülöníti.  

Íráskészség  

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; egyszerű 

közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; egyszerű strukturált szöveget (baráti levél, 

üzenet, üdvözlet) létrehoz; ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő, 

kb. 50 szavas szöveget ír; kb. 50 szavas jellemzést, beszámolót ír.  

  

MATEMATIKA  

5. évfolyam  

• A tanult számok helyes, sokféle alakban való leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, 

két szám összehasonlítása.  
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• A tízes számrendszer biztos ismerete.  

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

• Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és 

kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.  

• Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.  

• Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.  

• Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.  

• Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.  

• Ismerjék  a négyzet és téglalap fogalmát és alapvető tulajdonságait  

• Téglalap (négyzet) kerületének, területének, téglatest,kocka felszínének és térfogatának 

kiszámítása konkrét esetekben.  

• Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati 

feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei.  

• Felezőmerőleges szemléletes fogalma.  

• Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.  

  

6. évfolyam  

• Tört, tizedestört, negatív szám fogalma.  

• Alapműveletek elvégzése a racionális számkörben •  Pozitív törtek szorzása és osztása 

pozitív egésszel.  

• Tanult oszthatósági szabályok alkalmazása.  

• A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági, százalékszámítási feladatok 

megoldása következtetéssel.  

• Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel.  

• Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben •  A pont, egyenes, szakasz 

fogalmának helyes használata.  

• Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.  

• Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges 

szerkesztése.  

• Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.  

• Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben.  

• A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása.  

• Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.  

  

  

7. évfolyam  

• Alapműveletek helyes elvégzése racionális számkörben.  

• 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.  

• Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban.  

• Osztó, többszörös, közös osztók, közös többszörösök, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös keresése  

• Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása.  

• Százalékszámítási feladatok megoldása.  

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.  

• Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben.  

• Számtani sorozat folytatása, n-dik elem kiszámítása  

• Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos 

mértékegységeinek ismerete.  

• Háromszögek, négyszögek kerületének, területének kiszámítása.  

• Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.  
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• Szögfelező szerkesztése.  

• Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.  

• Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.  

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok valamint a henger hálójának felismerése, 

jellemzése, felszínének, térfogatának kiszámítása  

• Geometriai transzformációk tulajdonságai, alakzatok képeinek megszerkesztése  

• Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.  

  

8. évfolyam  

• Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben.  

• Számok négyzetének és négyzetgyökének megkeresése  

• Algebrai kifejezések ismerete, behelyettesítési értékének kiszámítása •  Hatványozás és 

azonosságainak használata  

• Elsőfokú egyenletek megoldása.  

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.  

• xα a x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.  

• Nemlineáris függvények ábrázolása (abszolút érték, másodfokú, reciprok és négyzetgyök)  

• Számtani és mértani sorozatok n-ik elemének meghatározása  

• Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, gúla, kúp és henger felszíne és térfogata.  

• Adott pont transzformált képének megkeresése  

• Szakasz egyenlő részekre osztása  

• Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.  

• Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül), alkalmazása   

• Összes eset meghatározása, biztos és lehetetlen események felismerése •  Leggyakoribb 

és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban.  

• Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben.  

  

TERMÉSZETISMERET  

5. évfolyam  

- legyen képes egyszerű megfigyelésekre, tapasztalatainak rögzítésére és szóbeli ismertetésére  

- használja kellő biztonsággal a megismert mértékegységeket és a szaknyelvet  

- legyen képes a térkép jelrendszere alapján elemi térképhasználatra  

- tudja megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat és értse azok változásait  

- jellemezze az évszakokat időjárásuk szerint  

- ismerje fel a megfigyelt táj felszínformáit, s tudja csoportosítani ezeket  

- tudja jellemezni a megismert kőzeteket  

- legyen képes felismerni, megnevezni és jellemezni a kert legjellemzőbb élőlényeit  

- ismerje és hasznosítsa a gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásban betöltött szerepét  

- tudja megnevezni és jellemezni a házban és a ház körül élő állatokat  

- törekedjen az emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok betartására - értse meg, 

hogy a környezet állapotának romlásáért az emberek felelősek  

  

6. évfolyam  

- legyen képes mérések, vizsgálódások önálló végzésére, a tapasztalatok elemzésére, összegzésre  

- tudjon vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket fegyelmezetten végezni  

- elemi szinten tudjon tájékozódni a térképen, földgömbön a fokhálózat segítségével  

- tudja megnevezni, megmutatni az óceánokat, kontinenseket  

- tudja jellemezni a földrajzi övezeteket  

- tudjon a térképről adatokat leolvasni  

- legyen képes felismerni, megnevezni, jellemezni hazánk megismert élőlényeit  
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- tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani  

- ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét  

  

FÖLDRAJZ  

7. évfolyam  

- legyenek képesek az egyes kontinensek, tájak, országok jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatok 

elemzésére  

- tudják bemutatni az egyes kontinenseket, tájakat, országokat   

- ismerjék fel az alapvető összefüggéseket  

- tudják megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat  

  

8. évfolyam  

- tudják bemutatni hazánk természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit  

- ismerjék fel a természeti adottságok szerepét az egyes területek gazdasági életében - ismerjék 

hazánk környezeti értékeit  

- tudják megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat   

  

BIOLÓGIA  

7. évfolyam  

- ismerjék az életközösségek legjellemzőbb fajainak nevét, életmódját  

- tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert élőlényeiből  

- legyenek tisztában azzal, hogy a természetes életközösségek védelme az egész földi élet számára 

létfontosságú  

- ismerjék, hogy hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni, 

csoportosítani  

- legyenek képesek a megfigyeléseik, vizsgálódásaik során nyert tapasztalatok értelmezésére  

  

8. évfolyam  

- tudják felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő részeit és ismerjék ezek 

működésének lényegét  

- tudják az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit felsorolni  

- tudatosuljon bennük, hogy az ivarszervek nem azonos ütemben fejlődnek a többi szervrendszerrel, 

a korai szexuális élet ártalmas lehet  

- legyenek toleránsak a más ütemben fejlődő és fogyatékos emberekkel  

- legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra   

  

FIZIKA  

7. évfolyam  

A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak elmondására.   

Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, tömeg, erő, hőmérséklet, 

energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt mértékegységeit.   

Ismerje a súly fogalmát, tudja, hogy a súlytalanság állapota nem jelenti a gravitáció hiányát.   

Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. hó olvadása, vizes ruha 

száradása, stb.)   

Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelentésével. Értse, hogy egyszerű 

gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem.   

Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek, mérések elvégzésére, 

azok értelmezésére.   
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8. évfolyam   

A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán kívüli életben 

egyaránt.   

Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.   

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

irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- és árammérésre.   

Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.   

Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának lehetőségeit.   

Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint   

Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje a szemüveg 

szerepét.   

Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.   

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

ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között.   

  

KÉMIA  

7. évfolyam  

A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok és az elektronok száma 

azonos a semleges atomban.   

Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közti összefüggést.  

Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket. Használja a 

molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására.   

Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján. Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás 

vagy leírás alapján szakszerűen mutassa be.   

Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje 

helyes alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat.   

Ismerje az égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes 

magatartásformát tűz esetén.   

Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.  

Tegyen különbséget 1 db és 1 mol részecske tömege között.  

  

8. évfolyam  

A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben. Nevezze meg a részletesen tanult 

elemeket, vegyületeket, írja fel kémiai jelüket, ismerje környezeti, élettani hatásukat.   

Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására. Értelmezze a kémiai reakció lényegét 

(kiindulási anyagok és termékek megadása) az elvégzett kísérletek alapján. Értelmezze az egyszerű 

kémiai reakciókat a kémiai egyenlet alapján.   

Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert 

változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba.   

Társítson minél több hétköznapi példákat a tanultakhoz. Leírás alapján mutassa be a tanulókísérleteket, 

ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket.   

Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje 

helyes alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat.   

Érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is fontos szervetlen 

anyagokat.   
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Használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a mindennapi életben 

használt oldatokkal.   

Sorolja fel a természetes vizek összetevőit. Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető 

jelenségeket, problémákat saját környezetében.  Sorolja fel a levegő és a természetes vizek 

szennyezéseit.  

  

ÉNEK-ZENE  

5. évfolyam Zenei 

reprodukció:  

- tanult népdalok éneklése emlékezetből  

- éneklési készség fejlesztése,  

- régi, és új stílusú népdalok értékeinek felfedeztetése, felismerése  

- egy- és többszólamú ritmusok megszólaltatása, a tanult ritmuselemekkel  

- 2/4-es, és 4/4-.es ütemfajták ismerete  

- tanult ritmusfajták felismerése, megszólaltatása (negyed, nyolcad, tizenhatod, szinkópa, éles, 

nyújtott ritmus)  

- egyszerű szolmizáció kottaképről  

- egyszerű tempójelzések ismerete  

- tanult ritmikai, és dallami elemek felismertetése kézjelről, betűkottáról, hangjegyről  

  

Zenehallgatás:  

- többszólamú hallás fejlesztése,  

- hangszerek felismerése, megkülönböztetése, és azonosítása  

- reneszánsz, barokk művek felismerése  

  

6. évfolyam  

Zenei reprodukció  

- éneklési készség fejlesztése  

- tanult népdalok éneklése emlékezetből  

-régi, és új stílusú népdalok értékeinek felfedeztetése, felismerése  

- többszólamú ritmusok megszólaltatása,  

- tanult ritmikai, és dallami elemek felismertetése kézjelről, betűkottáról, hangjegyről  

- egyszerű ritmus improvizáció  

- zenei kérdés-felelet  

- szekund, és terc hangköz felismerése  

- könnyű dallamok zenei olvasása, írása  

  

Zenehallgatás, zeneirodalom  

- dúr-moll színeinek felismerése a hallgatott művekben  

- klasszicizmus műveinek felismerése, többszöri meghallgatás után  

- zeneszerzők élete, munkássága (klasszicizmus)  

  

7. évfolyam  

Zenei reprodukció  

- kánonok, többszólamú dalok éneklése  

- tanult népdalok éneklése emlékezetből  

- tanult népdalok szolmizálása,  

- ritmushangoztatás egy- és több szólamban  

- rövid dallamok kottaolvasása betűképről, és vonalas rendszerben -  önálló népdalelemzés  

- könnyű dallamok zenei olvasása, írása  
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 -  Zenehallgatás, zeneirodalom  

- romantikus zene jellegzetességei, műfajai, ezek felismertetése, hangzó zene alapján  

- énekes, és hangszeres feldolgozások felismerése  

- romantika korában élő zeneszerzők élete, munkássága  

  

8. évfolyam  

  

Zenei reprodukció  

- önálló ritmusfelismerés, és hangoztatás, tanult ritmuselemek alapján  

- dúr-moll hangsor megkülönböztetése, hangzó zenei anyag alapján -  önálló népdalelemzés 

fejlesztése -  tanult zenei műfajok felismerése  

- könnyű dallamok zenei olvasása, írása  

- tempó-, és dinamikai jelzések felismerése  

Zenehallgatás, zeneirodalom  

- tájékozódás a XX. század zenei irányzatai között  

- stíluskorszakok jellemzőinek felismerése  

- tanult, hangzó zenei anyag felismerése  

  

INFORMATIKA  

5. évfolyam  

Az információ fogalma,  a telefon mint információ átviteli eszköz, a számítógép és perifériái. Könyvtár 

kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértárolón, programok futtatása.  

Algoritmusok rajzos megfogalmazása.  

Rajzok ábrák készítése, szöveg megfelelő begépelése, javítása, betűtípus és betűméret beállítása, 

egyszerű mindennapi dokumentumok készítése, mentése.  

Nyomtatott könyv, sajtótermék mint dokumentum, betűrendes leíró katalógus ismerete.  

  

6. évfolyam  

Az információ fogalma,  a telefon mint információ átviteli eszköz, a számítógép és perifériái. Könyvtár 

kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértárolón, programok futtatása.  

Algoritmusok rajzos megfogalmazása.  

Rajzok ábrák készítése, szöveg megfelelő begépelése, javítása, betűtípus és betűméret beállítása, 

egyszerű mindennapi dokumentumok készítése, mentése.  

Nyomtatott könyv, sajtótermék mint dokumentum, betűrendes leíró katalógus ismerete.  

  

7. évfolyam  

A személyi számítógép fő részeinek és működése lényegének megértése; a billentyűzet és az egér 

gyakorlott kezelése, a lemez és más perifériák használata. Flashdrive használata, azon a kívánt 

könyvtárszerkezet kialakítása a formázás, létrehozás, törlés parancsok használatával. Vírusok fajtái, 

védekezés terjedésük ellen, vírusirtó futtatása , vírus irtása segítséggel. Egy levelezőprogram 

használata, levél küldése, fogadása. Hálózati keresőgépek használata, az egyszerű kulcsszavas és 

tematikus keresés módjának megismerése és gyakorlása. Hasznos webhelyek önálló felkeresése. Az 

alapvető szövegegységek kezelése, ismerete. A vágólap használata (kivágás, másolás, beillesztés, 

mozgatás, törlés). A dokumentum mentése és nyomtatása. Képi adatok gyűjtése, képek bevitele. Az 

iskolai könyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének megismerése.  

  

8. évfolyam  

A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban. A 

tanuló ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus). Tudjon néhány lépéses algoritmusokat 

alkotni. Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. Tudjon adatokat táblázatos formában 

megjeleníteni. Tudja, hogy a tárgyszó, illetve szakjelzet a könyv tartalmát fejezi ki. Tudjon a szakjelzet 
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alapján a szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni. Legyen képes – segítséggel – egyszerű 

keresési feladatokat megoldani a tárgyi katalógus felhasználásával.  

  

  

  

  

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA  

5. évfolyam  

A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek esetleg alacsony színvonala nem ,akadályozhatja meg, 

de elvárható önmagához viszonyítva a művészeti-esztétikai véleményalkotás képességének, a 

környezettudatos magatartásnak, önértékelés képességének, nemzeti és európai azonosságtudatának 

magasabb szinten való megnyilvánulása.   

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

eszközökkel kifejezni. Megkülönbözteti a vizuális művészeti ágakat és műfajokat, segítséggel 

alkalmazza a műalkotások elemezésének megismert módját. Képes felismerni az őskor és az ókor fő 

stílusjegyeit, felismer és megnevez koronként legalább három alkotást. Rajzi elemzésekkel, szóbeli 

magyarázatokkal kísért vizuális megfigyelésekre képes. A látványt le tudja rajzolni, egyes 

tulajdonságait ki tudja emelni. Egyszerű látványt, kitalált tárgyat megrajzol emlékezet, képzelet alapján 

is. Ismeri a téri helyzetek megjelenítésének néhány módját. Képes vizuális minőségek, egyszerűbb képi 

közlések szóbeli megfogalmazására, olvasására. (Képi és anyanyelvi kommunikációs kompetencia) 

Ismeri a tömegkommunikáció fő jellemzőit. Ismeri a stílus és a forma szerepét a tárgyválasztó 

(fogyasztói) döntésekben.  Alkalmazni képes a tanult ábrázolási technikákat.  

  

6. évfolyam  

A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek esetleg alacsony színvonala nem akadályozhatja meg, 

de elvárható önmagához viszonyítva a művészeti-esztétikai véleményalkotás képességének, a 

környezettudatos magatartásnak, önértékelés képességének, nemzeti és európai azonosságtudatának 

magasabb szinten való megnyilvánulása.   

Alakuljon ki a tanulók többségének saját, személyes képi kifejezésmódja. A hangulatot, az érzelmeket 

kiemeléssel, átírással legyen képes kifejezni. A tartalom- és formaelemzést segítséggel legyen képes 

alkalmazni. Példákban képes felismerni és megkülönböztetni a művészeti ágakat és műfajokat. Ismeri 

és képes felismerni a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, alkotásait, alkotóit, 

koronként legalább három-három műalkotást meg tud nevezni. (Művészeti-esztétikai kompetencia)  A 

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

képes alkalmazni a megismert ábrázolásmódokat. Képes gondolatokat ábrázolni, érzelmeket kifejezni. 

Érti a funkció szerepének fontosságát a tárgytervezésben, képes adott tárgy elemzésére, jelentésének 

feltárására. Mozgása összehangolt, egyre ügyesebben használja az eszközöket.   

7. évfolyam  

A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek esetleg alacsony színvonala nem akadályozhatja meg, 

de elvárható önmagához viszonyítva a művészeti-esztétikai véleményalkotás képességének, a 

környezettudatos magatartásnak, önértékelés képességének, nemzeti és európai azonosságtudatának 

magasabb szinten való megnyilvánulása.   

A tanulónak rendelkeznie kell az ábrázoláshoz szükséges készségekkel. Kifejező- és  

tervezőmunkáiban figyelembe veszi, és képes alkalmazni a színek optikai és érzelmi hatását. Adott 

elemezési szempontok szerint képes legyen műalkotásokat összehasonlítani. Ismerje a tanult 

művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit: koronként és áganként legalább három-három 

műalkotást, alkotót képes legyen felismerni, és meg tudjon nevezni. Megfigyeléskor képes legyen 

megítélni téri, formai és színviszonylatokat, arányokat, meglátja a lényeges vizuális összefüggéseket, 

megérti és le is tudja rajzolni a szabályszerűségeket. (Művészeti-esztétikai kompetenciák) 

Absztrakciós képessége megnyilvánul a lényegkiemelésben, a geometriai egyszerűsítésben. Képes 

vizuális információkban eligazodni, azokat kritikusan vizsgálni. Ismeri a Monge-vetület és az 

axonometrikus ábrázolás alapjait, több-kevesebb önállósággal megold ilyen szerkesztési feladatot. 
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(Matematikai-geometriai kompetenciák) Alkalmazza a tárgytervezés módszerét és az elemzés 

szempontjait. Probléma-megoldási képessége megnyilvánul az önálló alkotó-, tervező-, 

kivitelezőfeladatokban. Jártas a tanulás sajátos vizuális, manuális módjaiban, használja az ábrázolás és 

alakítás eszközeit. (Alkotói és önismereti kompetenciák, tanulni tanulás képességei)   

  

8. évfolyam  

A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek esetleg alacsony színvonala nem akadályozhatja meg, 

de elvárható önmagához viszonyítva a művészeti-esztétikai véleményalkotás képességének, a 

környezettudatos magatartásnak, önértékelés képességének, nemzeti és európai azonosságtudatának 

egyre magasabb szinten történő megnyilvánulása.   

Az általános iskola befejezésekor a tanulónak a tantárgyi munkára fordítható időtől függően, 

személyiségéből adódó szinten rendelkeznie kell a vizuális alkotó- és befogadóképesség alapjaival. 

Képes legyen gondolatokat és érzéseket kifejezni. Fantáziáját legyen képes szabadon alkalmazni az 

alkotó-, tervezőfeladatokban. Ízlésítéleteit tudatosan is legyen képes megindokolni, átéléssel 

hitelesíteni. Ismeri a tanult művészettörténeti korszakok legjellemzőbb stílusjegyeit, koronként és 

áganként legalább három-három műalkotást, alkotót felismer és képes megnevezni. Adott 

szempontokat követve tudja alkalmazni a stíluskritikai műelemzést (Korának megfelelő szintű 

művészeti-esztétikai képességek, és kommunikációs kompetenciák).   

Többé-kevésbé önállóan képes teret, tömeget ábrázolni szabad kézzel és szerkesztéssel látszati és 

axonometrikus rendszerben, szín- és tónusválasztásait képes indokolni.   

Képes adott célra tárgyat tervezni, készíteni. Ismeri a szerkezetformát (pl. Eiffel-torony) és a 

szimbolikus formát (pl. korona).   

Ismeri a vizuális kommunikáció alapvető jeleit és szabályait, érti a mindennapi, a tudományos, a 

műszaki és a művészi kommunikáció feladatát és a tömegkommunikáció működését. Érti a kulturált, 

környezettudatos magatartás szabályait.  

A tanuló legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival. Az ábrázolás megismert 

eszközeit a mozgóképi szövegek értelmezése során alkalmazni is tudja. Képes a technikai reprodukció  

és a személyes közlés elhatárolására, a beállítások és a jelenetek elkülönítésére, leírása és 

értelmezésére. Az egyes mozgóképi szövegeket tudja elkülöníteni a valóság ábrázolásához való 

viszonyuk szerint: tudjon különbséget tenni pl. a dokumentumfilm és a játékfilm között. Az 

életkorának megfelelő szinten képes a különböző médiumokból és médiumokról szóló ismeretek 

összegyűjtésére, azok rendszerezésére, az önálló megfigyelésekre. Tudjon érvelni olyan vitában, amely 

a médiaszövegek (pl. reklám, hírműsor) valóságtartalmáról folynak. A mozgóképi szövegekkel, a 

média működésével kapcsolatos ismereteit a műsorválasztás során is alkalmazni tudja.  

 

 

 

  

TESTNEVELÉS  

5. évfolyam   

Ismerjék az alaki formaságokat: oszlop és vonal kialakítása, vigyázz-, pihenj állás Gimnasztika:  

ismerje a gimnasztika legalapvetőbb szakkifejezéseit  

- szabadgyakorlatok  

- bordásfalgyakorlatok  

- tömöttlabda gyakorlatok  

- ugrókötél gyakorlatok  

- padgyakorlat  

-  labdagyakorlat 

Atlétika jellegű gyakorlatok  

● hajtsa végre az indítás jeleinek megfelelő mozgáselemeket  

● tudjon az indítás jelére gyorsan reagálni Torna jellegű gyakorlatok    

- talajgyakorlat: gurulóátfordulások  
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- gyűrű: függés, lendületvétel  

- szekrényugrás: felguggolás és homorított illetve terpeszleugrás  

Sportjátékok  

- kézilabda: szemből érkező labda megfogása, egykezes felső átadás - 

 röplabda: alsó egyenes nyitás  

- labdarúgás: labdavezetés belsővel  

Testnevelési játékok: váltóversenyek: szabályok betartása   

Önvédelmi sportok: húzások – tolások párokban  

Szabadidős játékok: szabályok ismerete   

6. évfolyam   

Rendgyakorlatok – ismerjék az alaki formaságokat: nyitódás és zárkózás, vonulások oszlopban  

Gimnasztika  -    szabadgyakorlatok  

- bordásfalgyakorlatok  

- tömöttlabda gyakorlatok  

- ugrókötél gyakorlatok  

- padgyakorlat  

- labdagyakorlat  

● ismerje a gimnasztika legalapvetőbb szakkifejezéseit  

● tudjon párokban gyakorlatokat végezni Atlétika jellegű gyakorlatok  

● tudja megválasztani a futás távjának megfelelő iramot  

● ugrásoknál sajátítsa el a nekifutás-elrugaszkodás-légmunka fázisait  

● hajításoknál sajátítsa el a kar és a váll mozgásának összhangját  

● Torna jellegű gyakorlatok    

- talajgyakorlat: zsugorfejállás  

- gyűrű: függés, lendületvétel, leugrás  

- szekrényugrás: zsugorkanyarulati ugrás  

Sportjátékok  

- kézilabda: védő mozgása, kapuralövés földről  

- röplabda: alsó egyenes nyitás, kosárérintés, alkarérintés  

- labdarúgás: labdaátadás szemben álló társnak  

Testnevelési játékok: váltóversenyek: szabályok betartása, fogójátékok  

Önvédelmi sportok: körből történő kitolás  

Szabadidős játékok: szabályok ismerete   

  

7. évfolyam  

Rendgyakorlatok  

- ismerje az alábbi formaságokat:  testfordulatok: állás és futás közben menet és futás:  menet 

megindítása helyben járásból, futásból  

- alakzatok általános ismerete: vonal, oszlop,kör, szétszórt alakzatok  

- Gimnasztika  

- szabadgyakorlatok  

- bordásfalgyakorlatok  

- tömöttlabda gyakorlatok  

- ugrókötél gyakorlatok  

- padgyakorlat  

- labdagyakorlat  

- zsámolygyakorlatok  

Atlétika jellegű gyakorlatok   

- cél- és rávezető gyakorlatok alkalmazása az atlétikai mozgásokhoz.  
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- futás egyéni iramban a táv növelésével.  

- fokozatosan növekvő és gyorsuló lépésekkel futás a térdelőrajtnál.  

- a  guggoló távolugró technika csiszolása.  

- dobásoknál a hátulról történő indítás tudatosítása  

- Torna jellegű gyakorlatok  

- repülő gurulóátfordulás  

- fejenállás nyújtott testtel  

- guggoló átugrás négyrészes szekrényen 

-  Sportjátékok  

- kézilabda:  egyéni védekezés, sáncolás, kapura lövés  

- kosárlabda: fektetett dobás labdavezetésből, büntető dobás, sarkazás  

  

Szabadidős játékok: szabályok ismerete   

  

8.évfolyam  

  

Rendgyakorlatok: eddig tanult gyakorlatanyag, ellenvonulások  futással  

Gimnasztika: 2-4-8-16 ütemű, maximum három alapformát tartalmazó szabad- gyakorlatok és    

szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer és egyszerű szergyakorlatok önálló végrehajtása, 

folyamatosan vezényelt gimnasztika  

Atlétika jellegű gyakorlatok   

  

- futóiskolai gyakorlatok  

- futások akadálypályán  

- Rajtok, vágtafutás  

- ugró- és szökdelő iskola  

Torna jellegű gyakorlatok  

- guruló átfordulások megkötésekkel.  

- guggoló átugrás lebegőtámasszal.  

- kötélmászás lábkulcsolással,  

- előkészítő és célgyakorlatok  

Sportjátékok  

- kosárlabda: tempódobás kapott labdával  

- röplabda: kosárérintés, felső egyenes nyitás  

 Szabadidős játékok: szabályok ismerete                      

  

 

 

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL 
 

1. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van 

az iskola titkárságán keresztül telefonon a 0630/832-0093-es telefonszámon. 

 

2. A belépés 2 kapun történik.  

 

Hajnali ügyelet: főbejárat  

Alsó tagozat: 3. kapu (fél 8-tól 8-ig) 

Felső tagozat: főbejárat 
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A belépés után kézfertőtlenítés történik (érintésmentes szenzoros készülékből). 

 

Kilépés: jó idő esetén a főbejáraton, pedagógus kíséri ki a csoportokat az iskola előtti területre. Rossz 

idő eseténaz aula területét csoportokra felbontva, szintén pedagógus kíséretében. 

Egy gyermeket egy szülő hozzon és egy jöjjön érte. 

 

3. Tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

Alsó tagozaton ezt nem kérjük. Felső tagozaton az órát tartó pedagógus egyéni kérése alapján 

lehetséges, kérheti a tanulókat. (Idősebb, gyengébb immunrendszerű, betegeskedő kollégák kérésére.) 

Ha bármely tanuló rosszullétre panaszkodik, ezalól felmenthető, esetleg az óráról pár percre 

kiküldhető friss levegőért.  

 

4. A szülők figyelmét felhívtuk, hogy csak egészséges tanuló jöjjön iskolába. 

 

5. Ha egy gyermeknél a korona vírusra jellemző tüneteket észlelünk: 

 

 azonnal elkülönítjük az izolációs szobába, ami az orvosi szoba, 

 értesítjük az iskolaorvost, 

 értesítjük a szülő, 

 a következő 10 napban nem jöhet iskolába, utána pedig orvosi igazolást kérünk, miszerint 

„közösségbe mehet”. 

 

6. Közösségi területek használata: 

 Az iskolánkban a közösségi területeken való tartózkodást maszk használatához kötöttük. 

 A felső tagozat számára kijelölt területeket biztosítunk. 

 Az alsósok a saját blokkjukban maradnak. 

 A napközisek számára az udvart felosztjuk, a levegőzést időbeli csúsztatással oldjuk meg. 

 A büfé használatát korlátozzuk időben: 

- 1-2. évfolyamszabadidőben mehet, osztályonként maximum 4 fővel. 

- 3-4. évfolyam a 3. és a 4. szünetben mehet, osztályonként maximum 4 fővel. 

- 5-8. évfolyam az 1., 2., 5. szünetben, osztályonként maximum 4 fővel. 

 Ha és amennyiben a távolságtartó csíkok fel vannak festve.  

 

 Mosdóhasználat: a pedagógusok blokkonként megállapodnak a helyiség eltérő időbeli 

használatáról. 

 

- A csengetési rendhez egyelőre nem nyúltunk, az első hét tapasztalatai alapján szeretnénk a 

legoptimálisabban megváltoztatni. 

 

7. Tantermi oktatás 

 

- Vándorlás nem lesz, az osztályok a saját tantermeikben lesznek a szakórákon is. Ez alól kivétel: 

informatika , nyelvórák, kémia.  

Az osztálylétszámok nem magasak, de a nagyobb termeket fogjuk használni. 

A fenti termekben minden óra után fertőtlenítjük a felületeket. Ennek okán átszerveztük a takarítók 

munkabeosztását, hogy több személy legyen ezekre a feladatokra a délelőtti tanítási időszakban. 

 

8. Testnevelés órák 

Ameddig az időjárás engedi, szabadterületen tartjuk az órákat. (? A pályát használhatjuk-e?) Az 

osztálylétszámok megfelelőek az öltözők használatához.  

 

9. Az „idegeneknek belépni tilos” feliratot kitettük mindkét bejárathoz. 
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10. A szülői értekezletre gyermekenként egy fő szülő/gondviselő jöhet be, kizárólag maszkban. 

 

11. A portánál kiraktuk a maszk viselése kötelező feliratot és egy kézfertőtlenítőt. 

 

12. Minden osztályteremben és a változó diákcsoporttal működő termekben is kihelyezésre került egy 

kézfertőtlenítő, melyeket pedagógus irányításával használhatnak a tanulók. 

 

13. Rendezvények 

Szeptember és október hónapban tudatosan nem tervezünk rendezvényeket. 

 

Szülői munkaközösségi választmányi értekezletet tartunk osztályonként két SZMK szülő részvételével 

a nagy aulában, jól mozgatható székek használatával. Időpont: 2020. szeptember 7. 17 óra.  

Az ezt követő időszakban bármilyen rendezvény esetén figyelembe vesszük az egészségünk védelmét 

szolgáló szabályokat. (Pl. résztvevők számának korlátozása.) 

 

14. Osztálykirándulások 

Az osztálykirándulásokat a tanév végére, június első hetére ütemezzük, természetesen kizárólag 

belföldre.  

 

15. Tájékoztatás 

Az eddig megszokott platformokon zajlik. 

- Szülői értekezlet: szeptember 2., szeptember 3.  

- Honlap: az adott helyzethez igazodva frissített információkkal. 

- Osztályfőnökök által: az osztály által kiválasztott és jól működő felületeken (Facebook csoport, E-

kréta, e-mail üzenőfüzet). 

- A honlapra kerülő információkat az osztályfőnököknek megküldjük, ők azt is továbbítják. 

 

16. Étkezés 

Reggeliztetési és ebédeltetési rendet dolgoztunk ki, mely pontos időbeosztást jelent osztályonként. 

Előtte mindenki szappannak kezet mos.  

 

17. Személyi higiéné  

Az első tanítási napon a 3 osztályfőnöki órán minden tanuló részletes tájékoztatást kap ezzel 

kapcsolatban az osztályfőnökétől. 

 

18. Takarítás 

Az osztálytermekben napközben is lesz felületfertőtlenítés (padok, székek, stb.), amikor a tanulók 

elhagyják a termet (ebéd, testnevelés, informatika, kémia, nyelvórák alatt). 

A takarítók részére jelenleg szemet védő védőeszközzel nem rendelkezünk.  

 

19. Vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó tanulók tartós betegsége esetén, 

amennyiben ezt orvosi igazolással hitelesíti, a hiányzását igazoltnak tekintjük.  

 

20. A hatósági karantén szintén igazolt hiányzásnak tekinthető. Ebben az időszakban a pedagógusokkal 

egyeztetett módon részt vehet az oktatáson. 

 

Budapest, 2020. szeptember 1.  

 

        Fodor Annamária 

         intézményvezető 
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JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL kiegészítés 

 

A 2020.szeptember 1-től életbe léptetett intézményi járványügyi protokoll minden egyes 

pontja a továbbiakban is hatályban marad visszavonásig. Az intézménybe egészséges tanuló 

és dolgozó jöhet be. A beléptetés 2 bejáraton történik. A felső tagozat a főbejáraton, az alsó 

tagozat az oldalsó bejáraton léphet be, mint eddig is. 

Október 1-től a következő további intézkedések lépnek életbe: 

Október 1-től a köznevelési intézményekben kötelező a testhőmérséklet mérése a 

beérkezéskor. 

Ennek intézményünkre vonatkozó megvalósítása a következő módon történik: 

1. A mérés az időjárástól függően a bejáratok előtt, illetve a 2 kapu közötti zsilipes részben 

lesz. A tanulók egyenként léphetnek oda be, a többiek kint várakoznak. 

2. Ha a gyermeket, tanulót az intézménybe kísérő, vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú 

személy a maszkot az előírásoknak megfelelően viseli, akkor a testhőmérsékletmérési pontig 

beléphet vele. Főleg az alsó tagozaton! 

3. Az intézménybe való belépés csak akkor lehetséges, ha a tanuló illetve dolgozó 

testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 Celsiusfokot. A mérés eredménye alapján az ennél 

kisebb értéknél természetesen beléphet az aulába. 

4. Ha a mért érték az Tisztifőorvos Asszony által meghatározott hőmérsékletnél magasabb, a 

tanulót izoláljuk, és mielőbb értesítjük a szülőt, velük együttműködve gondoskodunk a tanuló 

hazajutásának megszervezéséről. 

Jelen intézkedés október 1-től visszavonásig érvényes. 

 

 

 

Budapest, 2020. 09. 29. 

 

Az intézmény vezetősége 

 

 

 

  

   

  



45  

  



46  



47  

  

 


