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1 AJÁNLÁSOK 

1.1 A Nevelőtestület ajánlása és elvárása 
 „Előrébb, magasabbra” e jelmondatot választotta tantestületünk a mindennapi közös 

tanár-diák tevékenység vezérfonalául. Névadónk, példaképünk Kőrösi Csoma Sándor életéből, 

munkásságából is olyan indítékot olvashatunk ki, amely önfegyelemre, a közösségek 

tiszteletére, a tudás megbecsülésére buzdít valamennyi Kőrösis polgárt.  

 A diákélet egyik legfontosabb színtere az iskola. A tanítók, tanárok törekvése, hogy jó 

hangulatban, bizalomteljes légkörben, a közösségek által elfogadott szabályok betartásával 

építkezzünk, éljük iskolai életünket. 

 Ezért tanulóinktól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és 

értékek elfogadásával végezzék munkájukat, erősítsék az iskola szellemiségét. Tanulmányi 

kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben, tartsák 

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

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

megjelenésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény írott és íratatlan 

szabályaihoz és normáihoz. 

 Iskolánkba való beíratkozással, tanulói jogviszony létesítésével tanulóink és 

hozzátartozóik elfogadják iskolánk nevelési alapelveit, és tiszteletben tartják értékrendünket. 

A Nevelőtestület tagjai 

1.2 A diákönkormányzat ajánlása 
 Kezünkben tarthatjuk iskolánk házirendjét. Ahhoz, hogy mindannyian megfelelő 

körülmények között tanulhassunk, nélkülözhetetlen azon írott szabályok léte, melyek 

hétköznapjaink keretéül szolgálnak. Ha teljesítjük kötelességeinket, ismerjük jogainkat, 

együttes munkánk még sikeresebbé válhat. Kérünk Benneteket, Önöket, hogy velünk együtt 

törekedjetek, törekedjenek a házirendünkben foglaltak betartására. 

A Diákönkormányzat tagjai 
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1.3 A házirend hatálya 
 Jelen házirend a Tantestület, a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat egyetértésével 

jött létre, s az iskola fenntartójának jóváhagyása után lép életbe, egyidejűleg minden korábbi 

házirend hatályát veszti. A hatálybalépés időpontjában, folyamatban lévő ügyekben a korábbi 

házirend előírásait kell alkalmazni. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó 

tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend 

előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett 

programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és 

amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. A tanulók az iskola által szervezett iskolán 

kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. 

1.4 A házirend nyilvánosságra hozatalának rendje 
 A házirendet elfogadása után nyilvánosságra hozzuk mind a szülők, mind a gyerekek 

felé. Ennek módjai: 

Ezen házirend hatályos elfogadása után az iskola minden tanulója és szüleik is írásos formában 

értesülnek a házirend megváltozott pontjairól. 

 Az iskolánkba érkező tanulók beiratkozáskor megkapják a házirend írásos változatát. 

• A házirend kifüggesztésre kerül a tanári szobában és az ügyeletesi fülkében. 

• A házirend érvényben lévő szövege olvasható iskolánk honlapján. 

• A házirendet és mellékleteit a tanári szobában és a könyvtárban bocsátjuk minden érdeklődő 

rendelkezésére. 

 A házirend szaktantermekkel és az iskola külön helyiségeivel kapcsolatos mellékleteit 

az adott tanterem, illetve helyiség falán függesztjük ki. A tanév első osztályfőnöki óráján és az 

érintett tantárgyak első szakóráján szóban is kihirdetjük. 

1.5 A házirend felülvizsgálatának, módosításának szabályai 
 A házirend felülvizsgálható, módosítható, ha jogszabály ezt előírja, vagy az aláíró felek 

által képviselt közösség tagjainak 33 %-a ezt írásban kéri. A törvény szerint a diák vagy szülő 

írásbeli javaslatára a nevelőtestület 30 napon belül köteles érdemi választ adni. 

 Az iskola igazgatója a javaslatok figyelembevételével elkészíti a módosított tervezetet, 

melyet egyeztet a nevelőtestülettel, elfogadása után beszerzi a szülői szervezet véleményét és a 

DÖK egyetértését. A módosított házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. A házirend 

módosításáról a szülők és a gyerekek írásos formában értesülnek, melyet csatolhatnak a 

beiratkozáskor megkapott Házirendhez. 

2 HÁZIREND 

2.1 A tanítás és az iskola munkarendje 

2.1.1 Iskolánk éves munkarendje 

 Iskolánk éves munkarendjét a nevelőtestület, az iskolai szülői munkaközösség és a 

diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján, összhangban a 

Köznevelési Törvény aktuális rendelkezéseivel. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a 

tanév kezdetekor határozzuk meg és iskolánk éves munkarendjében hozzuk nyilvánosságra a 

tanév helyi rendjével együtt.  

2.1.2 Iskolánk nyitvatartása 

 Iskolánk tanulmányi épületrésze munkanapokon 5 óra 50 perctől 17 óráig van nyitva. A 

tornatermi rész nyitva tartása ettől eltérő, naponta 5 óra 50 perctől 21 óráig tart. A 17 óra után 

szervezett sport- és művészeti foglalkozásokra a tornatermi oldalsó bejáraton át lehet bejönni, 
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kizárólag a tornatermi épületrészbe. Rendkívüli esti és hétvégi foglalkozások csak igazgatói 

engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal engedélyt 

kell kérni a vezetőségtől. 

2.1.3 A tanítás kezdete 

 Iskolánkban a tanítás reggel 8 órakor kezdődik. Elvárjuk, hogy alsó tagozatos tanulóink 

7.45-re az alsó tagozatos udvarra, felső tagozatos tanulóink 7.50-re a főbejárat előtti térre 

érkezzenek meg. Az ügyeletes tanárok engedélyével először az alsó tagozatos, majd a felső 

tagozatos tanulók osztályonként, fegyelmezetten tantermeikhez vonulhatnak. Rossz idő esetén 

az ügyeletes pedagógusok utasításáig az ügyeleti teremben (alsó tagozatosok), vagy az 

előtérben (felső tagozatosok) gyülekezhetnek diákjaink. 

2.1.4 A tanítási órák közötti szünetek, a főétkezés ideje és a csengetési rend 

 Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell. 

A tanuló a szüneteket a folyosón, az aulában, az alsó tagozat az udvaron, a felső tagozat az 

iskola előtti téren töltheti az ügyeletes tanár felügyeletével. A szünetek végeztével az alsó 

tagozatosok az udvaron sorakoznak, s az ügyeletes tanár engedélyével vonulnak fel 

tantermeikbe. A felső tagozatosok sorakozó nélkül vonulnak az épületbe, és a tantermek előtt 

sorakozva várják tanáraikat. 

 A tízóraira befizetett felső tagozatos tanulók reggelijüket az ebédlőben fogyasztják el, 

az alsó tagozatosok az osztálytermeikben. A büfében vásárlók a büfé mellett elhelyezett 

asztaloknál étkeznek. 

 

Csengetési rend: 

1. óra   8:00 – 8:45  

2. óra   9:00 – 9:45  

3. óra   10:00 – 10:45 

4. óra   11:00 – 11:45 

5. óra   12:00 – 12:45 

6. óra   13:00 – 13:45 

 

Csengetési rend ünnepélyek idején: 

1. óra  8:00 – 8:40 

2. óra  8:50 – 9:30 

Ünnepség 9:40 – 10.10  

3. óra   10:20 – 11.00 

4. óra  11:10 – 11:50 

5. óra  12:00 – 12:45 

6. óra  13:00 - 13:45 

 

Rövidített csengetési rend különleges események/rendezvények idején 

1. óra   8:00 – 8:40  

2. óra   8:50 – 9:30  

3. óra   9:40 – 10:20 

4. óra   10:30 – 11:10 

5. óra   11:20 – 12:00 

6. óra   12:05 – 12:45 
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A főétkezés minden nap 11.50 és 14.30 óra között, csoportokra osztva zajlik, 

jogszabályban előírt étkezési szünet biztosításával. Ennek pontos beosztása minden tanév elején 

az aktuális létszámokat és az órarendet figyelembe véve történik. 

2.1.5 A hetes kötelességei: 

• A hiányzó tanulók jelentése. 

• A tanítási órához szükséges eszközök biztosítása. 

• A tábla tisztán tartása. 

• A terem kiszellőztetése. 

• Ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a becsengetés után a tanterembe, jelentenie kell a 

tanáriban, vagy az igazgatóhelyetteseknek. 

2.1.6 Ügyelet 

 Alsó tagozaton reggeli és délutáni ügyelet tartunk. A reggeli ügyelet 6.45 órától 7.40-

ig, a délutáni ügyelet 16.10-től 17.10-ig tart. Az ügyeletes pedagógus felügyeleti kötelessége és 

felelőssége az ügyeleti idő tartamára terjed ki. 

2.1.7 Iskolánk munkarendje 

• Iskolánk épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem 

tartózkodhat. 

• 8.00 – 16.00 között diákjaink írásbeli szülői felhatalmazás illetve a vezetőség vagy a tanuló 

osztályfőnökének írásbeli engedélye, vagy tanári kíséret nélkül nem hagyhatják el az iskola 

területét. 

• A tanítási óra jogszabály által védett, nem zavarható. 

• Az iskola épületében 7.50 – 16.00 között a tanulókon és az iskolai dolgozókon kívül csak a 

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

engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkező szülők és idegenek belépését a portán 

szolgálatot teljesítők ellenőrzik, nyilvántartják. A szülők a gyermekekre – a tanítási órák, 

napközis foglalkozások zavarása nélkül – a földszinti szélfogó és bejárat közötti előtérben 

várakozhatnak. 

• Az alsó tagozatos diákok az iskolai büfében kizárólag az első tanítási óra előtt, 7.40-ig 

vásárolhatnak. 

• A délutáni foglalkozások alól igazgatói engedéllyel felmentett tanulóknak az iskola épületét 

el kell hagyniuk. 

• Az ebédlőben csak étkezés céljából lehet tartózkodni, az étkezés befejeztével azt el kell 

hagyni. Az ebédlői házirend az iskolai házirend mellékletét képezi. 

• Az iskolai étkezést a Dunakeszi Humán Szolgáltató Központ által meghatározott módon 

igényelheti a szülő/gondviselő. Az étkezés megrendelése vagy lemondása, és a térítési díjak 

fizetése eljárásrendjét a Dunakeszi Humán Szolgáltató Központ szabályozza. 

• A kerékpárokat az udvaron felállított kerékpártárolóban kell elhelyezni. A tárolóban 

elhelyezett eszközökért az iskola nem vállal felelősséget. 

• Iskolánkban nem engedélyezünk tanulók közötti pénzforgalommal járó tevékenységeket. 

• Az iskola területén talált tárgyakat az ebédlőben erre kijelölt öltözőszekrényben kell 

elhelyezni, tulajdonosa ott átveheti. A tanév befejezését követően iskolánk a nem keresett 

tárgyakat karitatív célra felajánlja. 

• Iskolánkban a tanítási órákon nem engedélyezzük a tanár engedélye nélküli étkezést és 

innivaló fogyasztását.  

• Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat (beleértve a kerékpárt, rollert is) minden tanuló, 

pedagógus és alkalmazott csak saját felelősségére hozhat az iskolába. 

• Az iskola létesítményeinek szabályai tartalmazhatnak egyéb előírásokat. E létesítmények 

szabályait házirendünk mellékletei tartalmazzák. 
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• A szaktanár saját belátása szerint tantárgyi felelősöket bízhat meg, akik az általa kiszabott, 

a tantárgyhoz kapcsolódó feladatokat végzik el. (Pl. házi feladatok, felszerelések 

ellenőrzése; szemléltető eszközök előkészítése; stb.) 

• Tanulóink a testnevelés órákon, ha az órát vezető tanár másként nem rendelkezik, csak 

sportfelszerelésben vehetnek részt. A sportruházat lányoknak kék tornadressz vagy fehér 

póló sportnadrággal, fehér zokni és tornacipő. Fiúknak fehér atléta és kék sportnadrág, fehér 

zokni és tornacipő. Sportiskolai osztályainkban a tornadressz és a sportnadrág piros színű. 

2.1.8 A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak, 
felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések 

• Tanulóink kötelessége, hogy iskolánk berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit 

rendeltetésszerűen használják. Ha kárt okoznak, a köznevelési törvény 59. §-a szerinti 

kártérítést kell fizetniük. 

• Tanulóinktól elvárjuk, hogy személyes holmijukra vigyázzanak. 

• A folyosói alsó szekrényekben lehetőséget nyújtunk a diákok kabátjainak, felső ruházatának 

és torna felszerelésének zárható tárolására. 

• A folyosói felső szekrényekben lehetőséget nyújtunk a felső tagozatos tanulók technika 

felszerelését tartalmazó dobozának zárható tárolására. 

• A testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozások alatt az öltözőket zárva kell tartani.  

• Elvárjuk tanulóinktól, hogy az utolsó óra után a székeket föltegyék a padokra, a szemetet 

kivegyék a padokból, az ablakokat bezárják. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a 

tanteremben ne maradjon égve a villany és bekapcsolva a számítógép. 

•  Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyakat, eszközöket az 

iskolában nem lehet használni, az azokban bekövetkezett kárért az iskola nem felel. 

• Elvárjuk, hogy tanulóink ügyeljenek az épület, és tantermük tisztaságára, a hulladékokat a 

hulladékgyűjtőbe tegyék, padjukban, szekrényükben rendet tartsanak tanítójuk, tanáraik, 

osztályfőnökeik útmutatása szerint. 

• Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a köznevelési 

törvény 45. § -ban meghatározott tanulói jogok érvényesüljenek. 

2.1.9 A mobiltelefon és más okos eszköz használatának szabályai 

• Iskolánkban mobiltelefon vagy egyéb okos eszköz (óra/tablet stb.) tanulói üzemeltetése, 

használata az iskola területén, az iskolában való tartózkodás ideje alatt tilos, kivéve, ha 

pedagógus az eszköz használatára utasítást vagy engedélyt ad. Ezen szabály vonatkozik az 

iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényekre is. A telefonnak, okos eszköznek ezen idő alatt a táskában, kikapcsolt 

állapotban kell lennie. Amennyiben ezen idő alatt a tanuló telefonja nincs a táskájában 

kikapcsolt állapotban, a tanuló a következő fegyelmi fokozatban részesül. 

• A tanulók telefonjaikat, egyéb elektronikus eszközeiket az iskola elektromos hálózatán nem 

tölthetik, az iskola internetes hálózatát engedély nélkül nem használhatják. 

• Tanítási órák, egyéb foglalkozások alatt sem szülő, sem más személy hívását tanulóink nem 

fogadhatják. Amennyiben a telefon vagy más okos eszköz megzavarja a tanítási óra, egyéb 

foglalkozás rendjét, a tanuló a következő fegyelmi fokozatban részesül. 

• Amennyiben a tanuló a mobiltelefon-használatra vonatkozó szabályokat rendszeresen 

megszegi és emiatt 5 írásbeli elmarasztalásban részesül, szüleivel történt egyeztetés után, 

nem hozhatja az iskola épületébe mobiltelefonját. 

• Az iskolánk semmiféle mobiltelefonnal kapcsolatos káreseményért (elvesztés, eltűnés, 

rongálódás, stb.) felelősséget nem vállal, illetve ez ügyben vizsgálatot nem folytat. 

• Egyéb elektronikai eszközökre (fülhallgató, hangszóró) is a mobiltelefonokra vonatkozó 

szabályok érvényesek. 
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2.1.10 Tanulóink megjelenése az iskolában és az iskolai rendezvényeken, ünnepségeken 

 Tanulóinktól elvárjuk, hogy a szélsőségeket kerülve, tisztán, ápoltan ízlésesen 

öltözködve jelenjenek meg iskolánkban és annak rendezvényein, programjain.  

 A feltűnő ékszerek, festett haj, körömfestés, műköröm, smink, stb. használata az 

egészség védelme érdekében nem megengedett.  

 A nemzeti ünnepeken, az iskola munkatervében meghatározott ünnepnapokon, közös 

ünnepélyeken, ünnepi rendezvényeken iskolánkban ünnepi viselet kötelező minden diákunk 

számára: fehér blúz, ing, illetve sötét alj, alkalmi cipő. 

2.1.11 Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 
rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

A házirend előírásai azokra az iskolán kívül sorra kerülő rendezvényekre is vonatkoznak, 

melyeket a Pedagógiai Program alapján szervez az intézmény, amelyeken ellátja a tanulók 

felügyeletét. 

2.1.12 Az elektronikus naplóval kapcsolatos szabályaink 

Az iskola és a szülők, gondviselők közötti kommunikáció eszköze az elektronikus napló is. 

• Tanulóink osztályzatait, igazolt és igazolatlan mulasztásait, késéseit, továbbá dicséreteit és 

elmarasztalásait a pedagógusok a digitális naplóban rögzítik. A szülők és a diákok számára 

az iskola jogosultságot ad az előbbiekben felsorolt adatok megtekintéséhez az interneten 

keresztül, amelyhez jelszavas védelmet biztosít. 

• A hozzáférés módjáról és a jelszavakról az iskolatitkártól kaphat tájékoztatást.  

• A szülők és a tanulók számára az iskola honlapján történő regisztráció és bejelentkezés után 

válik elérhetővé az elektronikus napló számukra létrehozott bejelentkező felülete. A sikeres 

belépés után megtekinthetik a tanulóra vonatkozó adatokat. 

• A szülő kérelmére az elektronikus napló rá vonatkozó adatait (naplókivonat) nyomtatott 

formában is biztosítja az iskola. 

2.2 A tanórán kívüli foglalkozások és heti rendszeres foglalkozásokon túli 
szabadidős tevékenységek és a rájuk vonatkozó szabályok 

 Iskolánk a tanulóink számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi iskolán kívüli 

programokat szervezi. 

2.2.1 Napköziotthon, tanulószoba 

 A napköziotthon és tanulószobai foglalkozásokról, és rendjéről a Házirend 4. számú 

melléklete rendelkezik. 

2.2.2  Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az 

iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején iskolánk nevelőtestülete dönt. 

2.2.3 Iskolai sportkör 

 Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai 

sportkör biztosítja a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 

2.2.4 Szakkörök. 

 A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészeti, szaktárgyi szakkörök, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – 

a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején 

iskolánk nevelőtestülete dönt.  
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2.2.5  Versenyek, vetélkedők, bemutatók. 

 A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti 

stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

2.2.6 Témahét, témanapok (projekthét, projektnapok) 

 Iskolánk nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából tanulóink számára a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti 

projektoktatást (témahetet, témanapokat) szervezhetnek. A hosszabb (több napos, egy hetes) 

témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója 

zárja. Iskolánkban évente ismétlődhetnek azok a téma napok, amelyek a 

katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a természet- és 

környezetvédelemmel, iskolánk névadójával, illetve a honismerettel kapcsolatos ismereteket 

dolgozzák fel. A hosszabb (több napos, egy hetes) témaheteken feldolgozásra kerülő 

ismereteket, a nevelők szakmai munkaközösségei, az iskola éves munkatervében határozzák 

meg. 

2.2.7 Tanulmányi kirándulások 

 Iskolánk nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából tanulóink számára tanulmányi kirándulásokat szerveznek hazánk 

természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából. 

 A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük.  

 A tanulmányi kirándulásról távolmaradók iskolai tanítási órákon vesznek részt. 

2.2.8 Erdei iskolák 

 A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola 

falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg 

egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati 

lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a 

nehezebb szociális körülmények között élő családok gyermekei is részt tudjanak venni. 

2.2.9 Táborozások 

 A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola 

falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó táborozások. A táborozásokon való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

2.2.10 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

 Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett 

csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – 

önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  
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2.2.11 Szabadidős foglalkozások 

 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

2.2.12 Iskolai könyvtár 

Tanulóink egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon, a szokásos módon közzétett 

nyitvatartási időben látogatható iskolai könyvtár segíti. 

2.2.13 Hit- és vallásoktatás  

 Az iskola épületében a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskolanevelő és 

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

vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

2.3 A tanulók közösségei 

2.3.1 Az osztályközösség  

 Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. Az osztály 

tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére 

– a következő tisztségviselőket választják meg: három fő képviselő (küldött) az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségébe. Az osztályközösség minden tagja választható és választó.  

2.3.2 A diákkörök  

 Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. 

A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.  

 A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola vezetőjének az adott tanévet 

megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, tanár, illetve a diákönkormányzat, a szülői 

szervezet iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott 

lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv 

elfogadásakor a tantestület dönt. 

 A diákköröket pedagógus, vagy az iskola vezetője által felkért nagykorú személy vezeti. 

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

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

kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola vezetőjének be kell jelenteni, és a diákkörök 

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

személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola vezetőjének egyetértését. 

 A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör 

tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük.  

2.3.3 Az iskolai diákönkormányzat 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

Tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség 

irányítja. A diákönkormányzat működését az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti, 

aki az iskolai diákönkormányzat képviseletét is ellátja.  
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 A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségének egyetértését.  

 A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, 

módosításakor a nevelőtestület az iskola Szervezési és Működési Szabályzatában 

meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt. 

Iskolánk a DÖK működéséhez az alábbiakat biztosítja:  

• helyiség a megbeszéléseihez,  

• kellékek, eszközök a működéshez 

• DÖK faliújság. 

 A DÖK évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, 

tervezésében, önálló programokat szervez. (Mikulás buli; Diáknap) 

 A DÖK évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a 

nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. 

2.4 A tanulók és közösségeik jutalmazásának elvei 

2.4.1 A tanulók jutalmazása 

 A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az 

iskola hírnevét tanulmányi, sport, kulturális, diákmozgalmi tevékenységgel erősítő tanulók, 

tanulói csoportok, osztályok jutalomban részesülnek. 

2.4.2 A jutalmazás módjai és elvei 

 Fontosnak tartjuk a szóbeli dicséretet, ezért a tanuló minden elismerésre méltó 

tevékenységét, jó cselekedetét szóbeli dicsérettel értékeljük. 

Írásbeli dicséretek: 
• Szaktanári dicséretet kap az a tanuló, aki 

  iskolai versenyen helyezést ért el 

  városi versenyen részt vett 

  szakórán kiemelkedő, példamutató tevékenységet végzett 

• Ügyeletes tanári dicséretet kap az a tanuló, aki 

 segítette az ügyeletes tanár munkáját 

• Osztályfőnöki dicséretben részesül az a tanuló, aki 

 városi versenyen (felmenő rendszerű versenyen) helyezést ért el 

 körzeti versenyen részt vett 

 az osztályáért, iskoláért kiemelkedő tevékenységet végzett, eredményt ért el 

 felelősi beosztását példamutatóan végzi 

 a közösségi programok szervezésében és lebonyolításában aktívan részt vesz 

• Napközis csoportvezető, tanulószoba vezetői dicséretet kap az a tanuló, aki 

 tanórán, illetve tanulószobai foglalkozáson kiemelkedő szorgalommal, önállóan 

dolgozik 

 tanulásban a nála gyengébb tudású társát segíti 

 felelősi beosztását példamutatóan végzi 

 a közösségi programok szervezésében és lebonyolításában aktívan részt vesz 

• Igazgatói dicséretet kap az a tanuló, aki 

 nem felmenő rendszerű városi versenyen I-III. helyezést ért el 

 körzeti versenyen (továbbjutást biztosító) helyezést ért el  

 megyei versenyen részt vett 

 az iskoláért kiemelkedő tevékenységet végzett 

 egyesületben, igazoltan rendszeresen sportol 
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• Nevelőtestületi dicséretben részesül az a tanuló, aki 

 megyei versenyen helyezést ért el 

 országos versenyen részt vett vagy helyezést ért el 

 kimagasló tanulmányi eredményt ért el 

 kiemelkedő országos, nemzetközi sporteredményeket ért el 

2.4.3 A dicséretek rendszere: 

A tanuló, egy tanítási éven belül szerzett 

 5 osztályfőnöki, szaktanári, vagy napközis/tanulószobai csoportvezetői dicséretért 

(lehet vegyesen is) igazgatói dicséretet kap; 

 5 igazgatói dicséretért nevelőtestületi dicséretet kap; 

 Kimagasló teljesítmények elismerése esetén nem szükséges a fokozatok betartása. Az 

intézmény a kiemelkedő tanulmányi és verseny eredmények elismerésére a fenntartó által 

meghatározott keret erejéig a tanulónak emlékérmet adományoz, illetve könyvjutalomban 

részesíti őket. 

Könyvjutalomban való részesítés kiemelkedő  

 tanulmányi 

 közösségi   

 szakköri munkáért, szorgalomért, 

 házi versenyeken elért kiemelkedő teljesítményért. 

A könyvjutalmak ünnepélyes átadására az iskola tanulói és a szülők előtt kerül sor.  

Iskolai érem odaítélése 

Iskolánk nevelőtestülete, a kiemelkedő tevékenységek jutalmazására iskolai érmeket alapított: 

 „Az iskola jó tanulója, jó sportolója” érmet kaphatja az a 8. osztályos tanuló, aki 

példamutató magatartása, szorgalma, kiváló tanulmányi eredménye mellett kimagasló 

sporteredményekkel is rendelkezik. 

 „Szép, tiszta környezetért” érmet kaphatja az a 8. osztályos tanuló, akinek a közösségért, 

az iskola környezetének ápolásáért végzett segítő munkája, környezettudatos 

magatartása példaként állítható a tanulók közössége elé. 

 „A névadó emlékének ápolásáért” érmet kaphatja az a 8. osztályos tanuló, aki a „Kőrösi 

Baráti Kör” tagjaként mindent megtett iskolánk névadójának, Kőrösi Csoma Sándornak 

megismeréséért, a tanulók közösségével való megismertetéséért. Magatartásával 

példaként állítható a tanulók közössége elé. 

 „A nevelőtestület kitüntetettje” érmet kaphatja az a 8. osztályos tanuló, aki példamutató 

magatartásával, szorgalmával, kiváló tanulmányi eredményével, versenyeken nyújtott 

teljesítményével, kimagasló közösségi munkájával példaként állítható a tanulók 

közössége elé. 

 „Az alsó tagozat legkiválóbb diákja” érmet kaphatja az a 4. osztályos tanuló, aki 

példamutató magatartásával, szorgalmával, kiváló tanulmányi eredményével, 

versenyeken nyújtott teljesítményével, kimagasló közösségi munkájával példaként 

állítható a tanulók közössége elé. 

 „Kiváló sportiskolás” érmet kaphatja minden tanév végén tagozatonként az a 

sportiskolás, aki a tanév során kiemelkedő országos vagy nemzetközi 

sporteredményeket ért el. Kitartása, hozzáállása alapján példaként állítható osztálytársai 

és az iskola diákjai elé.  

 A kitüntető érmek odaítélésére javaslatot tehet a nevelőtestület bármely tagja, a 

diákönkormányzat közössége, vezetősége, ill. az iskolavezetés. Odaítéléséről a tantestület dönt. 

A kitüntető érem átadására a tanulói, nevelői és szülői közösség előtt kerül sor.  

Elnyerhető kitüntetések: 
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 A Kőrösi Napok versenysorozatának egyéni versenyein 1. helyezést elért alsó illetve 

felső tagozatos tanuló a „Kőrösi-napok győztese” éremben részesül. 

 A Kőrösi Napok osztályok közötti versenyén 1. helyezést elért alsó illetve felső 

tagozatos osztályközösség Kőrösi Kupa vándorserleget kap az iskolanapok alatt nyújtott 

kiemelkedő teljesítmény elismeréseként. Ezen osztályközösségek tanulmányi 

kirándulásra fordítható jutalomnapban részesülnek. 

 Tanulmányi kirándulásra fordítható jutalomnapban részesülnek a hasznosanyag-

gyűjtésben a tanév során tagozatonként első helyezett osztályok. 

Elismerő oklevél: 

Elismerő oklevéllel ismerhető el a tanuló 

 házi versenyeken való részvétele, 

 hiányzásmentes tanéve, 

 tanulmányi eredményben elért nagyfokú javítása, 

 az iskolai könyvtárhasználat terén mutatott kiemelkedő aktivitása, 

 közösségi munkája. 

Táborozásban, osztálykiránduláson való részvétel: 

 Ingyenes vagy támogatott táborozáson, osztálykiránduláson való részvétellel 

jutalmazható a magatartásában, szorgalmában, közösségi munkájában kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó tanuló. 

Külföldi tanulmányút: 

 Több éven keresztül nyújtott kiemelkedő teljesítményéért vagy idegen nyelvben 

különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló külföldi útjának támogatásával jutalmazható. 

2.4.4 Közösségek jutalmazása 

Vándorserleg odaítélése: 

 Kőrösi Napok versenyeiben tagozatonként győztes osztály jutalma 

 Helytörténeti vetélkedőben győztes csapat jutalma 

Tanulmányi kirándulásra fordítható jutalom nap: 

 Hasznosanyag-gyűjtésben a tanév során első és második helyet szerző osztály 

 A Kőrösi napokon győztes osztály, tagozatonként 

2.5 A tanulók fegyelmezésének elvei és formái 
 Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben 

részesül, különösen ha: 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 a tanulói házirend előírásait megszegi,  

 igazolatlanul mulaszt 

 A fegyelmező intézkedése lehetnek: szóbeli és írásbeli figyelmeztetések, intések és 

megrovások. A fegyelmező intézkedésekről a szülőket a tájékoztató füzetbe való bejegyzéssel, 

illetve a digitális napló révén tájékoztatja iskolánk. 

2.5.1 Irásbeli elmarasztalások: 

Szaktanári/ügyeletes tanári/napközis tanítói/tanulószoba vezetői figyelmeztetés, intés, 

megrovás adható, ha a tanuló 

 magatartásával zavarja a tanórákat, foglalkozásokat 

 felszerelése rendszeresen hiányzik vagy hiányos 

 kötelességét nem végzi el 

 nem hajlandó munkavégzésre 

Ügyeletes tanári/ szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás adható, ha a tanuló 

 óra előtti, közötti és utáni időben vagy ebédnél megszegi a Házirend szabályait 

Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás adható, ha a tanuló 
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 rendszeresen késve érkezik az iskolába, tanórára 

 kötelező osztályprogramokról indokolatlanul távol marad 

 ellenőrzőjét három alkalommal nem hozza el 

 a pedagógus tudta, vagy a szülő írásbeli engedélye nélkül elhagyja csoportját, iskoláját 

 3 órát igazolatlanul hiányzik 

 a Házirend szabályait megszegi 

 túljutott a szaktanári/ügyeletes tanári/napközis tanítói/tanulószoba vezetői fokozatokon 

Igazgatóhelyettesi figyelmeztetés, intés, megrovás adható, ha a tanuló 

 túljutott az osztályfőnöki fokozatokon vagy 

 nagyobb fegyelemsértést követett el 

Igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás adható, ha a tanuló 

 a korábbi fegyelmi fokozatok után sem változtat magatartásán, túljutott az 

igazgatóhelyettesi fokozatokon 

 felelőtlen magatartásával az iskola jó hírnevét rontja 

 kiemelkedően súlyos fegyelemsértést követett el 

 az iskola eszközeit, berendezéseit szándékosan rongálja 

 az illemszabályokat és közösségi szokásokat durván megsérti 

 a Házirend szabályait újra és újra megsérti, nem tartja be 

Eltiltható a nem kötelező iskolai rendezvényekről és a tanulmányi kirándulásról az a 

tanuló, aki 

 elérte az igazgatóhelyettesi megrovás vagy 

 az igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás fokozatát 

 kezelhetetlensége és magatartása miatt az osztályfőnök nem tud érte felelősséget 

vállalni 

Az itthon maradt tanulónak az iskolában kötelező tanulmányi foglalkozáson kell részt 

vennie. 

2.5.2 Az írásbeli elmarasztalások rendszere 

A tanuló, egy tanítási éven belül szerzett 

 5 szaktanári/ügyeletes tanári/napközi vezetői/tanulószoba vezetői elmarasztalásért 

osztályfőnöki figyelmeztetőt, vagy a következő írásbeli elmarasztalás fokozatot kap; 

 újabb 3 szaktanári/ügyeletes tanári/napközi vezetői/tanulószoba vezetői 

elmarasztalásért osztályfőnöki intőt, vagy a következő írásbeli elmarasztalás fokozatot 

kap; 

 újabb 3 szaktanári/ügyeletes tanári/napközi vezetői/tanulószoba vezetői 

elmarasztalásért osztályfőnöki rovót, vagy a következő írásbeli elmarasztalás fokozatot 

kap; 

Amennyiben a tanuló magatartása nem változik, továbbra is elköveti a 2.5.1 pont vétségeit, 

minden további szaktanári/ügyeletes tanári/napközi vezetői/tanulószoba vezetői elmarasztalás 

után vezetői elmarasztalást kap, melynek sorrendje: igazgatóhelyettesi figyelmezetés, intés, 

megrovás, igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás. 

 A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

2.5.3 Fegyelmi büntetés 

 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, vagy sorozatosan követ el 

szabálysértéseket, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. 

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. A köznevelési törvény előírásai alapján a fegyelmi 

büntetés lehet: megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások 

csökkentése illetve megvonása, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, kizárás az iskolából.  
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 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétkesség súlyától függően el lehet térni. A tanuló vétkes és súlyos kötelességszegése 

esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább a 

„megrovás” büntetésben kell részesíteni 

 Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 Dohányzik, 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, kábítószer) iskolába hozatala, 

fogyasztása, terjesztése 

 robbanó, szúró, vágó eszköz iskolába történő behozatala  

 a szándékos károkozás 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek és a hatóság felé jelentési kötelezettség alatt állnak 

A szándékos károkozásért a kárt okozó gyermek szülei tartoznak anyagi felelősséggel. 

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb szintű 

jogszabályokban előírtak szerinti eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az 

tagintézmény vezető közvetítésével a tantestület dönt. Tanulói vagy szülői kérelemre a fegyelmi 

eljárás lefolytatása kötelező. 

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

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

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. Az okozott kár nagyságát 

az intézmény vezetője felméri és a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 59.§ szerint 

jár el. 

2.6 Az osztályozó, javító, különbözeti vizsgák eljárási szabályai 

2.6.1 A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

• A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni, 

azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.  

• A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint az 

intézmény honlapján közzétesz.  

• A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem száma) 

a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete 

előtt 10 nappal írásos értesítést kap 

• Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három 

évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni. 

• A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A 

vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli 

tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan 

megtekinthetők  

• A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi 

tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében 

foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt. 

• A vizsga formája lehet szóbeli vizsga, írásbeli vizsga és gyakorlati vizsga. Egy vizsga állhat 

szóbeli és írásbeli vizsgarészből is. A vizsga formáját az iskola helyi tantervében 

tantárgyanként határozza meg. 
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2.6.2 A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai 

• Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek 

kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és irodalom 

tantárgyból 60 perc. 

• Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

• A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt 

kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót 

előzőleg tanította. 

• Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.  

• A vizsgán, az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell 

lennie. 

• A tanulónak a szóbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására 

legalább 20 percet kell biztosítani.  

• A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja 

megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. 

Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.  

• A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

• Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem 

megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a 

vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint 

ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, 

annak megismétlésére. 

• A vizsga a vizsgázó számára díjtalan és nem nyilvános. 

• A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

• A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 

a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

• A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel. 

• A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni. 

• A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák 

szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) 

céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésre, 

egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet, 

írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni. 

• Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni. 

• A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 

záradékokkal be kell vezetni. 

• Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb 

teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 

• A szülő a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig jelentheti be írásban, 

hogy gyermeke, év végi osztályzatának megállapítása céljából, független vizsgabizottság 

előtt kíván számot adni tudásáról. Független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok 

alatti vizsgát az illetékes Kormányhivatal által kijelölt intézmény szervezi. Az iskola 

igazgatója 5 napon belül továbbítja a kérelmet a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, 

amelyik a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 
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2.7 A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének 
igazolására vonatkozó előírások 

2.7.1 A mulasztások, késések igazolása 

 A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását írásban igazolni. Az igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetelének első 

napján bemutatni. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni. 

2.7.1.1 A mulasztások igazolása 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben, ha: 

• a gyermek – az igazgatóhoz a hiányzást megelőzően legalább 5 nappal korábban benyújtott 

szülői/gondviselői írásbeli kérelemre – írásbeli igazgatói engedélyt kapott távolmaradásra. 

A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, 

addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. 

• a tanuló orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

• a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni, 

• a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a jogszabályokban leírtaknak 

megfelelően igazolja. 

• a szülő írásban igazolja (félévente legfeljebb 3 napon) 1-1 tanórás hiányzás, amennyiben 

ezt a szülő előre írásban - az elektronikus naplóban - kérelmezi nem terheli a szülői igazolás 

félévenkénti 3 napját.  

2.7.1.2 Késések igazolása 

A késést igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

• a város olyan távolabbi részéből tömegközlekedési eszközzel érkező tanuló esetében, 

ahonnan nincs egy órán belüli további tömegközlekedési lehetőség 

• a később méltányolható közlekedési probléma miatt bejáró tanuló késésekor 

• rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, rendkívüli 

időjárás stb.). 

• A tanulók felmentését a testnevelés óra alól félévente 3 alkalommal kérheti a szülő, amit a 

tájékoztató füzetbe kell bejegyezni vagy az elektronikus naplón üzenetben jelezni. 

Hosszabb felmentés a szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles 

jelen lenni az osztálya testnevelési óráján. 

• A gyógytestnevelésre kötelezett tanulók számára a gyógytestnevelés foglalkozás 

törvényben előírt kötelezettség. Az ezekről történő hiányzást a tanítási órákra vonatkozó 

szabályoknak megfelelően kell igazolni. 

2.7.2  Kedvezmények felvételi- és nyelvvizsgára  

 Középiskolai központi írásbeli vizsgára történő intenzív felkészülés céljából – a szülő 

írásbeli előzetes kérelme alapján a felső tagozatos tanuló a központi írásbeli felvételi előtti 

napot veheti igénybe. A felső tagozatos tanuló, aki az iskolánkban szervezett nyelvvizsgára 

jelentkezett, a szülő előzetes írásbeli kérelmére mind az írásbeli, mind a szóbeli napját igénybe 

veheti intenzív felkészülés céljából. A tanuló hiányzásának okát az elektronikus napló felületén 

erre az esetre  kialakított módon kell jelezni. Abban a kérdésben, hogy az igénybe vehető 

kedvezmény szempontjából mely egyéb vizsga számítható be, az igazgatónak van döntési 

jogköre.  

2.7.3 Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

 Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – egy, országos versenyek 

előtt két tanítási napot fordíthat felkészülésre a tanuló, ha a szaktanár és az igazgató ezt 
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indokoltnak látja, és a szülő is kérelmezi írásban. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a 

felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról. A 

megyei és országos szervezésű versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a 

kedvezményekre vonatkozóan a következő bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak. 

 A tanítási időn túl megrendezésre kerülő iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló 

a verseny kezdete előtt két órával, megyei versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által 

meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az 

osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről.  

 Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának 

meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az 

előzőekben leírt módon jár el. 

 A középfokú nevelési-oktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló 

legföljebb három intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az 

osztályfőnök javaslata s az igazgatóhelyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt a 

középiskola igazolásával igazolni szükséges és rögzíteni kell a naplóban.  

 Az ebben a fejezetben szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást 

iskolaérdekből történő távollétnek minősíti a digitális naplóban, és a tanítási napokról, órákról 

való távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi összesítésénél. 

2.7.4 A tanulói késések kezelési rendje 

Reggelente későnek számít az az alsó és felső tagozatos tanuló, aki 7.55 után érkezik az 

iskolába. Az iskola gondnoka 7.55-kor bezárja az iskola sportudvari bejáratát és a főbejárat 

büfé felöli ajtaját. A portán tartózkodó munkatársak feljegyzik a 7.55 után érkező tanulók nevét. 

Amennyiben valamely tanuló reggeli késéseinek száma eléri a 10 alkalmat, az elektronikus 

naplón keresztül értesítik a tanuló osztályfőnökét. 

 Nevelőtestületünk évi 10 alkalommal eltekint a reggeli késés hivatalos regisztrálásáól. 

Az ezt meghaladó késések fegyelmező intézkedéseket vonnak maguk után. A rendszeresen késő 

gyermek szülője gondatlanságból veszélyezteti gyermeke egészséges fejlődését. Ezért az 

osztályfőnöknek kötelessége a szülőt írásban tájékoztatni a rendszeres késésről, és kérni, ennek 

eredménytelensége esetén írásban felszólítani, ennek eredménytelensége esetén az iskolába 

behívni a késések megszüntetése érdekében. Ennek eredménytelensége esetén az 

osztályfőnöknek írásbeli jelzést kell tenni a megfelelő gyermekvédelmi intézmény felé. 

 A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

 A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az igazgatóhelyettessel 

együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó 

szabálysértési eljárást. 

2.7.5 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  

 A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) 

bekezdésének előírásai szerint történik. 

 

Első igazolatlan óra után: 

• A digitális napló adatai révén a szülő értesítése az osztályfőnök által. 

 

Tizedik igazolatlan óra vagy egyéb foglalkozás elérésekor: 

• Az igazgató iktatott postai levélben értesíti a szülőt 

• Az igazgató értesíti a tényleges tartózkodási hely szerint illetékes gyámhatóságot és 

gyermekjóléti szolgálatot (gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermek esetén a 

területi gyermekjóléti szakszolgálat) (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) 
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A harmincadik igazolatlan óra vagy egyéb foglalkozás elérésekor: 

• Az igazgató iktatott postai levélben tájékoztatja a szülőt. 

• Az igazgató tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot (járási hivatal) – kivétel a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló. 

• Az igazgató értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. 

 

Az ötvenedik igazolatlan óra vagy egyéb foglalkozás elérésekor: 

• Az igazgató értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 

2.8 A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 
díjazás szabályait 

 A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló 

közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény 

szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított 

elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, 

hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási 

intézmény biztosította.  
 Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló 

– tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-

oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és 

fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A 

dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni 

köteles a tanulót az értékesítés tényéről, és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot 

tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan.  

A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés 

esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. 

Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket 

kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga 

visszaszáll az alkotóra.  

2.9 A tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése, az iskolaváltás, valamint 
a tanuló átvételének szabályai 

2.9.1 A felvételi eljárás különös szabályai 

 A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel útján 

keletkezik. A felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről az iskola igazgatója dönt. 

 Az iskola, köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye a körzetében található. 

 Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesítenie a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. 

 Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett 

csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű 
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tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek 

minősül, ha a tanuló 

• szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

• testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

• munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, 

vagy 

• az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 

 A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. 

 A közoktatási típusú sportiskolai képzésre jelentkező gyermekek számára iskolánk 

előzetes alkalmassági felmérést szervez játékos formában. A felmérés kiértékelését követően a 

gyermek „megfelelt” illetve „nem felelt meg” értékelést kap. Az eredmények nyilvánosságra 

hozatala a szülők írásos hozzájárulása esetén iskolánk honlapján történik, egyéb esetben a 

szülőt értesítjük. E képzést nem veheti igénybe olyan tanuló, aki nem felelt meg a 

képességmérésen, továbbá nem rendelkezik a szükséges egészségügyi alkalmassági orvosi 

igazolással 

2.9.2 A sorsolás lebonyolításának szabályai 

A sorsolás nyilvános, a sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni. 

Helyszíne az iskola épülete. 

• A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a 

sorsolásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.  

• A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja 

után tizenöt napon belül le kell bonyolítani.  

• A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja 

le. A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a 

sorsolási bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók 

nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás 

eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a keltezést, 

valamint a sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyv-vezetőnek az aláírását.  

• A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézményi tanács és 

a szülői szervezet képviselője, a leendő első osztályos tanítók, az iskola alsó tagozatos 

igazgatóhelyettese, a jegyzőkönyv-vezető. A sorsolási bizottság elnöke az iskola alsó 

tagozatos igazgatóhelyettese.  

2.9.2.1 A sorsolás menete:  

• A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási 

bizottság tagjait.  

• A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyezni 

a sorsolási urnába.  

• Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd 

mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.  

• Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében 

azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben.  

• A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.  

• Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell. 
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2.9.3  Sportiskolai képzésre történő felvétel  

A közoktatási típusú sportiskolai képzésre jelentkező gyermekek számára iskolánk 

előzetes alkalmassági felmérést szervez játékos formában. A felmérés kiértékelését követően a 

gyermek „megfelelt” illetve „nem felelt meg” értékelést kap. Az eredmények nyilvánosságra 

hozatala a szülők írásos hozzájárulása esetén iskolánk honlapján történik, egyéb esetben a 

szülőt értesítjük. E képzést nem veheti igénybe olyan tanuló, aki nem felelt meg a 

képességmérésen, továbbá nem rendelkezik a szükséges egészségügyi alkalmassági orvosi 

igazolással 

2.9.4 Az iskolaváltás és a tanuló átvételének szabályai 

 A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony átvétel útján is 

keletkezhet. Az átvétel jelentkezés alapján történik. Az átvételről az iskola igazgatója dönt. 

 Az iskolarendszer átjárható, így a fogadó intézménynek a Köznevelési törvényben 

foglalt keretek között megállapított követelményei alapján más iskolába vagy iskolatípusba 

akár tanév közben is át lehet lépni. A tanuló átvételére – ha az iskolaváltás nem jár iskolatípus-

változtatással – a tanítási év során bármikor lehetőség van. 

 Az iskola, köteles átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye a körzetében található. 

 Ha a tanuló lakóhelye, tartózkodási helye nem az iskola körzetében van átvételéről az 

iskola igazgatója dönt. 

 Ha az iskolaváltás iskolatípus váltással is jár, az iskola igazgatója dönt az átvétel 

feltételeiről. Amennyiben a tanuló korábbi iskolájában nem tanult olyan ismereteket, amelyeket 

iskolánk Pedagógiai Programja előír, úgy ezen ismeretek megszerzése érdekében az átvételt, 

ezen tárgyakból tett különbözeti vizsgához kötheti egyéni segítségnyújtás, türelmi idő 

biztosításával. Sikertelen különbözeti vizsga, vagy jelentős tudásbeli elmaradás esetén az 

átvételt évfolyamismétléshez is kötheti. 

 A közoktatási típusú sportiskolai osztályba átvételét kérő tanuló esetében, amennyiben 

igazolt sporteredményei nincsenek, képességfelmérésen értékelik alkalmasságát iskolánk 

testnevelő tanárai. Ezen képzés igénybevételéhez szükséges sportorvosi vagy háziorvosi 

egészségügyi alkalmassági igazolás is. 

2.9.5 Tanulói jogviszonyból eredő szabályok 

Tanulói jogviszony létesítése 

 Iskolába érkezéskor az iskolatitkár írja be a tanulót a távozási bizonyítvány és a 

hivatalos okiratok alapján. A tanulót az iskola igazgatója veszi fel az adott évfolyam adott 

osztályába. Az osztályfőnök átadja a házirendet, tájékoztatja az adott osztályra vonatkozó 

tankönyvek címlistájáról, tájékoztatást ad a napközi otthoni, tanulószobai és étkezési felvétel 

módjáról, illetve a segélyezési lehetőségekről (rászoruló esetén). 

Tanulói jogviszony megszűntetésekor az alábbi teendők elvégzése szükséges: 

 Az osztályfőnök ellenőrzi, hogy a tanulónak nincs-e tartozása az intézmény felé. Az 

iskolatitkár az érvényes jogszabályok alapján a szükséges dokumentációt a szülőnek, 

gondviselőnek átadja. 

Egyéni munkarendű jogviszony 

 Szülői kérés alapján a tanuló tankötelezettségének egyéni munkarend keretében is eleget 

tehet. Ebben az esetben a tanuló felkészüléséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül 

föl a vizsgára, magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Kérelmére részt vehet a tanórai 

vagy egyéb foglalkozásokon, felvételét kérheti napközibe vagy tanulószobára. A kérelemről az 

iskola igazgatója dönt. 

 Sajátos nevelési igényű tanuló esetén az illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szakvéleménye alapján az iskolába járás 
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alól felmentett tanuló egyéni munkarend keretében folytathatja tanulmányait. A tanuló 

felkészítése és vizsgáztatása az iskola feladata. Az iskola, köteles gondoskodni a tanuló 

felkészítéséről, érdemjegyek és osztályzatok megállapításáról akkor is, ha szakmai vélemény 

alapján a tanuló otthon részesül tartós gyógykezelésben, s emiatt a tanuló egyéni 

munkarendűként folytatja tanulmányait. 

 A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarendű tanuló esetében a félévi minősítés az 

igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló tudásáról csak tanév végén ad számot. 

2.10 A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási 
szabályok 

2.10.1 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 1-4. évfolyamon 

 Iskolánk alsó tagozatán, a szabadon felhasználható órakeret felhasználásával adunk 

specialitást egyes osztályainknak, melyek a következők: 

• „A” osztályunk közoktatási típusú sportiskolai képzést valósít meg, a köznevelési típusú 

sportiskolai képzésre előírt szabályozás alapján. 

• „B” osztályunk az érdeklődésnek megfelelően vagy a német nyelv magas szintű 

elsajátítását tűzi ki céljául, ennek érdekében, az 1. évfolyamtól kezdve ismerkednek a 

gyermekek a német nyelvvel ebben az osztályban, vagy sakkpalota képzést folytat. 

• „C” osztályunk az élménypedagógiai módszerek segítségével fejleszti diákjaink művészeti 

és természettudományos készségeit, képességeit. Amennyiben a személyi feltételek 

lehetővé teszik, beépítheti a sakkpalota képzést is a tantervébe. 

 Honlapunkon, szülői értekezleten és nyílt órákon ismertetjük meg az érdeklődő szülőket 

iskolánk képzési rendszerével, az induló első osztályok jellemzőivel, lehetőség szerint az 

osztályokat tanító pedagógusokkal. 

 Beiratkozáskor az osztály választása egyúttal választást jelent a képzési formák és 

tantárgyak között is. Az osztályokba kerülés feltétele beiratkozáskor a szülő kérése. A 

közoktatási típusú sportiskolai osztály esetében a szülői kérelmen kívül szükséges: 

• a játékos képességmérésen való megfelelés, 

• orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján, intenzív sportolásra 

alkalmas. 

2.10.2 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 5-8. évfolyamon 

 Iskolánk felső tagozatán folytatódik az alsó tagozatban megkezdett képzés. A tagozaton 

csoportbontásban tanítjuk az informatika tantárgyat. A csoportbontás a névsor alapján történik. 

 A kötelező tantárgyak közül, amennyiben az iskola órakerete, a tantárgyfelosztás és a 

szakos ellátottság erre lehetőséget ad, csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, a 

matematikát és a magyar nyelv és irodalmat. A csoportbontás a névsor alapján történik. 

 A választható tantárgyak feladata diákjaink érdeklődésének kielégítése, képességük 

legeredményesebb fejlesztése. Célunk, hogy a differenciálás segítségével minden tanulónk a 

számára legmegfelelőbb oktatásban részesüljön, lehetővé téve a tehetséges tanulók fejlesztését 

éppúgy, mint a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók eredményesebb felzárkóztatását. 

7-8. évfolyamon a választható tantárgyak közül választhatja: 

• a „Matematikai gondolkodás” vagy  

• az „Idegen nyelvi kommunikáció” tantárgyat, illetve  

• a „Szövegértés” vagy  

• a „Természettudományi gyakorlatok” tantárgyat  

az a tanuló, akinek a „Matematikai gondolkodás” tantárgy esetén matematikából, „Idegen 

nyelvi kommunikáció” tantárgy esetén az idegen nyelvi tantárgyból, „Szövegértés” tantárgy 

esetén magyar nyelv és irodalomból, „Természettudományi gyakorlatok” tantárgy esetén a 

természettudományos tantárgyakból a tanévét megelőző tanévben írt témazáró dolgozatainak 
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százalékos eredménye, valamint az adott tanévben írt tavaszi házi kompetencia mérés 

százalékos eredménye az évfolyam átlagát eléri, vagy meghaladja. A tantárgyi kompetencia 

alapú feladatlapok összeállításának elvei a Helyi tanterv 2. számú mellékletében találhatók. 

Amennyiben a tanuló ezt az eredményt nem éri el, kötelező részt vennie a számára szervezett 

„Matematikai rutin és műveletek”, Kommunikáció illetve „Szövegértés fejlesztése” tantárgy 

óráin. 

 A tavaszi házi mérést lehetőség szerint az a pedagógus végzi, aki az adott évfolyamon 

várhatóan a következő tanévben tanítani fog. 

A csoportbontások kialakításánál figyelembe kell venni a szaktanár és az osztályfőnök 

véleményét is. 

 A mérések eredményei alapján választhat a szülő és a tanuló a választható tantárgyak 

közül. Választásáról írásban nyilatkozik minden tanévben, május 20-ig. A nyilatkozat egyben 

a foglalkozáson való részvételi kötelezettséget is jelent. Tanév közben csoportot megváltoztatni 

csak indokolt esetben, az igazgatóhoz benyújtott írásos szülői kérelem és igazgatói jóváhagyás 

után lehet. A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, 

hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

2.11 Tanulóink egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges 
előírások 

 Iskolánk minden tanulójának joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben 

nevelkedjen és tanuljon és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön. Ennek 

érdekében egészségnevelési programot működtetünk. Az egészségvédő, balesetmegelőző 

rendszabályokat az iskolai SzMSz szabályozza részletesen. 

2.11.1 Balesetvédelmi tájékoztatások 

• Tanulóink a tanév során több alkalommal és módon kapnak felvilágosítást balesetmegelőző 

és óvó rendszabályokról. melyeket kötelesek betartani. 

  a tanév első osztályfőnöki óráján,  

 technikai jellegű balesetveszélyt hordozó tanórák évi első óráján,  

 iskolai rendezvények előtt,  

 közhasznú munkavégzés előtt, 

 kirándulások, táborok előtt, 

 rendkívüli események után, 

 a tanév végén. 

• Iskolánk minden diákjának kötelessége, hogy elsajátítsa és alkalmazza az egészséget és 

biztonságát védő ismereteket. 

• A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező.  

2.11.2 Tanulóink rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

 Tanulóink rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolaorvos, az iskola-

fogorvos és az iskolai védőnő biztosítja. 

2.11.3 Óvó-védő szabályok 

• Iskolánk minden tanulójának kötelessége, hogy: 

 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 

 Tartózkodjon az egészséget károsító életmódtól, az egészséget károsító szerek, anyagok 

használatától. 

 Egészséget károsító, veszélyeztető anyagokat, tárgyakat az iskolába ne hozzon (szúró-

vágó eszközök, tűzszerek, stb.) 
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 Haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, 

ha saját magát, vagy a közösséget érintő, veszélyeztető állapotot, tevékenységet, 

balesetet észlel, ha megsérült. 

• Balesetvédelmi és egészségügyi okokból tilos: 

 a testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelés órákon, illetve olyan 

foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy azt elrendeli. A felsorolt 

tárgyak behozataláért és őrzéséért az iskola nem vállal felelősséget. 

 az életkornak nem megfelelő kozmetikai szerek használata, 

 a műköröm használata 

 a hajfestés, körömfestés, sminkhasználat 

 az iskola területén a rágógumizás 

 az iskola épületébe fagylalttal bejönni 

 az iskola területére élő állatot behozni 

 a folyosókon és az iskola épületében futva közlekedni 

• Egészségügyi és tisztasági okokból a váltócipő használata ajánlott.  

• Baleset megelőzési okokból ajánlott a lépcsőkön a jobboldali közlekedést betartani. 

• Az iskola nevelőintézmény, ezért semmiféle gyógyszer beadására nem vállalkozhatnak az 

iskola dolgozói. Kivételt képez rendkívüli esetben az orvos, az egészségügyi dolgozó 

utasítására, illetve a szülő kérése alapján történő gyógyszerezés.  

• A termekben lévő műszaki berendezések csak tanári engedéllyel működtethetők. 

• Az iskola udvarán a kerékpárokat, rollereket, gördeszkákat nem lehet használni  

• Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken, programokon a dohányzás, szeszes 

ital illetve bármilyen tudatmódosító szer tartása és fogyasztása tilos.  

2.12 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezések 
 A tanulók általános jogait a közoktatási törvény 10. és 11.§-a tartalmazza, amely 

2012.IX.1-től hatályát veszti. Ezt követően a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

45.és 47.§ paragrafusa szabályozza a tnaulói jogokat. 

E jogok gyakorlásának bizonyos kérdéseit a házirend tartalmazza. 

 Az iskolába történt beíratkozás után a Közoktatási törvény 11.§ (1) bekezdése a)-d) 

pontjaiban meghatározott jogokat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) lehet 

gyakorolni. 

Iskolánk tanulóink joga, hogy: 

• Színvonalas oktatásban részesüljenek, abban aktívan részt vegyenek; 

• Igénybe vegyék az iskola létesítményeit, és az intézmény nyújtotta tanulmányi és egyéb 

kedvezményeket (korrepetálás, sportkör, könyvtár, tanulószoba, kedvezményes étkezés 

stb.); 

• Iskolai tanulmányaik rendjét − pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, 

étkezési lehetőség biztosításával − életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően alakítsák 

ki tanáraik irányításával. 

• Képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljenek. Jelentkezhetnek művészeti órákra, szakkörbe, iskolai sportkörbe, 

tanfolyamra, táborba, stb. A szülők és az osztályfőnök engedélyével iskolán kívüli 

kulturális és sporttevékenységet folytathatnak, csatlakozhatnak szervezetekhez. Részt 

vehetnek versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon. A jogok gyakorlása érdekében 

iskolánk megszervezi a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, és a 

megtartásukhoz szükséges feltételeket biztosítja. 

• Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő 

felnőtt. Ha diákunkat jogai gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az osztályfőnökéhez, 
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másodsorban a diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, harmadsorban az iskola 

vezetőségéhez fordulhat. 

• Diákkör létrehozását kezdeményezheted, diákkörhöz csatlakozhatsz, ha annak céljai, 

működése nem ellentétes az iskolai pedagógiai programjában megfogalmazott 

alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai szabályzatok 

előírásait megtartja. A diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatnotok kell. Az 

iskola a diákkör munkáját helyiség biztosításával segíti, a teremigényt legalább két nappal 

a diákkör ülése előtt a délutáni terembeosztásért felelős igazgatóhelyettessel kell 

egyeztetnetek. 

• Részt vehet az iskolában folyó hitoktatásban. 

• Tanulmányait, személyét érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphat az 

osztályfőnökétől, a szaktanáraitól. 

2.13 A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 

2.13.1 Szociális támogatás megállapításának elvei  

Szociális támogatás alanyi jogon jár, ha a családban 3 vagy több kiskorú gyermek van. 

A szülő önállóan is kezdeményezheti a Járási Kormányhivatalnál illetve az osztályfőnök, és a 

szülő kezdeményezésére igényelhető szociális támogatás. A szükséges nyomtatványokat a 

Járási kormányhivatalban illetve az iskolában lehet beszerezni. A gyermekvédelmi felelős 

összesíti a kérelmeket, szükség esetén környezettanulmányt készít, és továbbítja a Járási 

Kormányhivatalba. Időszakos létfenntartási gondok esetén rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás igényelhető.  

2.14 Az iskolai tankönyvellátás éves rendje  
Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak iskolánk diákjai.  

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk:  

• tankönyvkölcsönzéssel,  

• használt tankönyvek biztosításával,  

• az állami normatíva felhasználásával biztosítja. 

2.14.1 A tankönyvellátásban közreműködők feladatai:  

Az igazgató felelős  

• a tankönyvellátás megszervezéséért,  

• a tankönyvellátás helyi rendjének kialakításáért  

• a tankönyvfelelős megbízásáért  

• az illetékes szervezetek (nevelőtestület, szülői szervezet, iskolai diákönkormányzat, 

intézményi tanács, fenntartó) véleményének beszerzéséért.  

2.14.2 A tankönyvfelelős  

Feladatai:  

• kapcsolatot tart a tankönyvellátás megszervezésében résztvevő személyekkel 

(intézményvezető, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, szülők) és a 

Kellóval,  

• dokumentálja és összesíti a normatív kedvezményekre való jogosultságot,  

• lebonyolítja a tankönyvrendelést, pótrendelést, visszáruzást,  

• átveszi és kiosztja a tankönyveket.  

A tankönyvfelelős díjazása: a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási szerződés alapján 

átengedett összeg.  
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2.14.3 A könyvtáros  

• bevételezi az állam által ingyenesen biztosított tankönyveket,  

• gondoskodik azok, ill. a normatív kedvezményből beszerzett tankönyvek kikölcsönzéséről 

és év végi begyűjtéséről,  

• gondoskodik egy-egy sorozat tankönyv kiadásáról és begyűjtéséről a napközis, 

tanulószobai csoportok számára.  

2.14.4 Az intézményvezető helyettesek és munkaközösség-vezetők  

Szakmai szempontból koordinálják a tankönyvek kiválasztását:  

• előnyben részesítik a tartós tankönyveket,  

• szorgalmazzák egységes tankönyvcsaládok használatát,  

• évfolyamonként összesítik és továbbítják a megrendelni kívánt tankönyveket.  

2.14.5 Az osztályfőnökök  

• kiosztják és begyűjtik a szülők rendelési igényét tartalmazó nyomtatványt,  

• részt vesznek a tankönyvek kiosztásában, tanév végén a kölcsönzött könyvek 

begyűjtésében. 

2.14.6 A szaktanárok  

• a munkaközösséggel egyeztetve kiválasztják az általuk tanított osztályok számára a 

megrendelni kívánt tankönyvet.  

Megjegyzés: a szabályzatban szereplő határidők esetleges jogszabályi változások hatására 

módosulhatnak. 

2.15 A tanulói kötelességekkel kapcsolatos részletes rendelkezések 
 Minden Kőrösis diák alapvető kötelessége, hogy megtartsa az iskolai szervezeti és 

működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat. 

2.15.1 Közösségi kötelezettségek 

Minden tanulónk az iskolai közösség tagja. Ebből fakadóan kötelessége, hogy: 

• az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

• azonosuljon az iskola és osztálya célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok megvalósulását, 

• választott tisztségét, megbízatását lelkiismeretesen teljesítse, 

• egyénileg is feleljen a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az ebédlő, az iskolaudvar és az 

iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, 

• megőrizze és védje a közös és a személyi tulajdont, 

• tanárai utasításait, kéréseit figyelembe vegyék, és azok szerint cselekedjenek, 

2.15.2 Tanulmányi kötelezettségek 

Tanulóink legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességeik, hogy: 

• minden tanítási órán felkészülten, házi feladataikat elkészítve jelenjenek meg 

• minden tanítási órára elhozzák a tanuláshoz szükséges eszközöket, 

• mulasztásaikat a következő órára - hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott 

időpontig - pótolják, 

• kötelesek a tanórákon es foglalkozásokon részt venni, fegyelmezetten dolgozni, 

2.15.3 A tanulók értékelésével kapcsolatos szabályok  

A tanulóknak a tanórákon nyújtott teljesítményét, aktivitását is értékeljük. Erre 

félévenként legalább egy érdemjegy adható, de a passzivitást nem „büntetjük” elégtelennel. 

Osztályzatot csak tényleges tudásért kaphatnak a tanulók, ezért:  

• Házi feladat hiánya (teljes vagy részleges) nem büntethető elégtelen osztályzattal.  
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• Ha a tanuló felszerelése rendszeresen hiányzik, abban az esetben szaktanári figyelmeztetés 

adható, mivel emiatt a tanórai munkában a tanuló nem tud részt venni.  

A félévi illetve az év végi osztályzatokat a tanév során szerzett érdemjegyek súlyozott 

átlagából kell meghatározni úgy, hogy a témazáró dolgozatok duplán, a röpdolgozatok 1,5- 

szeres, a házi feladat, szorgalmi feladat és órai munka 0,5-szeres szorzóval számítanak. A 

tanulót nevelő és oktató pedagógusnak lehetősége van arra, hogy a tanuló félévi és év végi 

osztályzatának meghatározásakor figyelembe vegye a tanuló egyéni adottságait, képességeit, 

szorgalmát, ezáltal eltérhet a tanuló érdemjegyeinek súlyozott átlagától.  

• Témazáró dolgozatot az elektronikus naplóban előzetesen be kell jelenteni. Egy tanítási 

napon 2 témazáró dolgozatnál több nem íratható. Bejelentett témazáró dolgozatokat lehet 

csak megíratni. Ha kettőnél több írásbeli bejelentés történik – a két legkorábbi bejelentésű 

témazáró íratható meg. 

2.15.4 A házi feladattal kapcsolatos szabályok  

Iskolánk nevelőtestülete azt az elvet vallja, hogy a diákok rendszeresen kapjanak házi 

feladatot. Ezért tanulóink számára napi, heti rendszerességgel adunk írásbeli és szóbeli házi 

feladatot.  

A házi feladat célja, hogy alkalmat adjunk az önálló tanulásra és feladatmegoldásra, az 

órán tanultak ismétlésére, rögzítésére, begyakorlására, a pontosság, a kötelességtudat a 

rendszeres, önálló munkavégzés fejlesztésére. Fontos célja továbbá a tanulási technikák 

kiépítése, valamint az önálló ismeretszerzés stratégiájának kialakítása, az élethosszig tartó 

tanulás eszközeinek megismerése. A szóbeli házi feladat célja az új ismeretek megértése, 

megszilárdítása. Az írásbeli házi feladat célja az új ismeretek gyakoroltatása, az ismeretek 

készségszintű elsajátítása.  

A házi feladatokkal kapcsolatos elvek:  

• Figyelmet fordítunk arra, hogy a házi feladat feladása mindig legyen konkrét, pontos, jól 

körülhatárolható.  

• Elkészítésének határideje vegye figyelembe az elkészítéséhez szükséges időt.  

• A szülőknek joguk van tanácsot kapni abban, hogyan nyújtsanak segítséget gyermeküknek 

az otthoni munkában.  

• A tanulóknak joguk van a házi feladat elkészítéséhez szükséges tanári útmutatáshoz  

• A házi feladat hasznossága a rendszeres ellenőrzésen múlik. Az írásbeli házi feladat 

elkészítését rendszeresen ellenőrizzük.  

• A tanulók hétvégére is kaphatnak írásbeli házi feladatot.  

• A hosszabb szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) a tananyagot kiegészítő írásbeli és szóbeli 

házi feladat is adható. Ezek a feladatok azonban csak ajánlottak.  

2.15.4.1 A házi feladat értékelésével kapcsolatos szabályok:  

• A házi feladatok elkészítése kötelező, a szaktanár osztályzatot adhat rájuk.  

• A házi feladat osztályozásánál a súlyozás elvét alkalmazzuk, mely szerint a házi feladat 

“zöld” jegynek megfelelő súlyú.  

• Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni 

a mulasztás okai szerint,  

• Nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául szolgáló 

anyag nem értéséből fakad,  

• Meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül (pl. 

igazolt betegség) mulasztotta azt el.  

• A hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel. (Érdemjegyet 

csak tudásra adunk. Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető. A házi feladat 

elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és módszerekkel 
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lehet és kell büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat 

formájában történő megíratása, pótfeladat kitűzése stb.)  

• A hosszabb szünetekre, a tananyagot kiegészítő írásbeli és szóbeli házi feladatok 

elkészítésének, elvégzésének hiánya az értékelést negatívan nem befolyásolhatja. (Kivételt 

képeznek a továbbhaladáshoz szükséges 1-1 órai tananyagok.) 

2.15.5 Tantárgyi kötelezettségek 

 A tanuló tantárgyi kötelezettségeit az iskola pedagógiai programja határozza meg. Az 

egyes évfolyamok minimális tantárgyi követelményei a házirend 1. számú melléklete 

tartalmazza. 
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3 Mellékletek 

3.1 1. számú melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 
követelményei 

1. osztályos minimum követelmények: 

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM:  

A tanuló képes legyen: 

 egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való 

válaszadásra; 

 meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel; 

 az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban (köszönés,  

bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás) 

 a tanult memoriterek elmondására; 

 magyar ábécé betűinek fölismerésére, összeolvasására; 

 kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok – a tanuló fejlettségi 

szintjének megfelelő - néma és hangos olvasására; 

 másolásra: kötött és nyomtatott betűkkel írott mintáról, a saját nevének önálló, helyes 

leírására; 

 a” j” hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak minimum 50 %-ban 

 szavak írására másolással: betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül. 

 a leírt nyelvi anyag fölolvasására, javítására összehasonlítással. 

 Memoriterek tanulása:  

 2-3 mondóka, soroló, találós kérdés, népdal;  

 Legalább 3 műköltészeti alkotás, ismert költők verseiből.  

MATEMATIKA: 

 Számok olvasása, írása 20-as számkörben. 

 Számfogalom, számok tulajdonságai, biztos számlálás 20-as számkörben (páros, páratlan, 

számszomszédok). 

 Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban. 

 Összeadás, kivonás, bontás, pótlás 20-as számkörben. 

 Egyszerű összefüggések: több, kevesebb, egyenlő megfogalmazása, lejegyzése, relációs 

jelek alkalmazása. 

 Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása, válasz megfogalmazása. 

 Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, alak megnevezése, csoportosítása (logikai készlet). 

KÖRNYEZETISMERET: 

 Képességeinek megfelelően első osztály végén a tanuló: 

 tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit. 

 tudja az irányokat helyesen használni. 

 ismerje az iskola nevét, annak helységeit, s azokat rendeltetésszerűen használja.  

 tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét. 

 Ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok, évszakok nevét, azok sorrendjét. 

 tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról. 

 tudja megkülönböztetni az élőt és az élettelent. 

 ismerje fel a növények és az állatok legfontosabb részeit. 

 ÉNEK-ZENE 

 2-3 népi gyermekjáték, mondóka ismerete 

 3 magyar népdal eléneklése, az első versszakokat emlékezetből. 
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 3 komponált gyermekdal vagy megzenésített vers tiszta éneklése (ajánlott: Kodály Zoltán, 

Bárdos Lajos)  

 Felelgető éneklés, kérdés-felelet játékok.  

 Egyenletes mérő és a dal ritmusának megkülönböztetése (nagytesti mozgással, tapsolással, 

ritmushangszerekkel, dallamhangszerekkel). 

 Negyed, nyolcadpár, negyed szünet.  

 Ritmusmotívumok hangoztatása ritmustapssal és ritmushangszerekkel. Ritmusolvasás, 

ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmusmemoriter. 

 A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége: dallamfordulatok: sm, lsm 

ERKÖLCSTAN: 

 A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, 

tisztában legyen legfontosabb személyi adataival. 

 Lássa át társas viszonyainak alapvető rendszerét. 

 Beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás alapvető szabályait. 

RAJZ: 

Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni. 

 Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb). 

 Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét. 

 Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni. 

 Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására. 

 Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni. 

 Tudja mi a sík, tömeg, térforma (tapasztalás, érzékelés). 

 Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör. 

TECHNIKA: 

Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni. 

Képes legyen az előírt munkadarabok elkészítésére. 

 A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. 

 Alapvető háztartási feladatok, eszközök gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások 

ismerete. 

 Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és célszerű öltözködés terén. 

 

2. évfolyam minimumkövetelményei 

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM 

A tanuló képes legyen: 

 ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; 

 kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; 

 a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; 

 a tanult memoriterek szöveg hű elmondására; 

 szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására: legalább a szavak 

egyben tartásával; 

 olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre; 

 tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasására. A felolvasott 

szöveg mondatokra tagolására: szünettartás, levegővétel; 

 8-10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének 

igazolására kérdések megválaszolásával; 

 az ábécérend ismeretére, 

 hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben; 

 a hosszú hangok jelölésére az írásban; 
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 Felismerni és megnevezni a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézni és 

alkalmazni a helyesírási szabályokat begyakorolt szókészlet körében. 

 rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére tollbamondással, a kiejtéstől 

eltérőkére másolással. 

 Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. Szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. 

Percenként 15-20 betűt ír. 

 a j hang biztos jelölésére 20 – a tanulók által gyakran használt – szótőben 

 a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására 

 a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint. 

Írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz 

Memoriterek: 

Mondókák, sorolók, találós kérdések, népdalok. Mesemondás. 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...(részlet) Anyám tyúkja; 

József Attila: Altató; 

Szabó Lőrinc: Csiga-biga; 

MATEMATIKA: 

 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 kis-egyszeregy biztonságos ismerete. 

 A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése. 

 Tagok felcserélhetőségének ismerete. 

 Fordított műveletek alkalmazása. 

 A műveletek közötti kapcsolatok felismerése. 

 Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról. 

 Állítások igazságának megítélése. 

 Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése. 

 Nyitott mondat készítése ábráról. 

 Szöveges feladatok értelmezése, megoldása: 

 Lejegyzés (ábrázolás) 

 Műveletek kijelölése 

 Számolás 

 Ellenőrzés 

 Válasz megfogalmazása 

 Adott szabályú sorozat folytatása. 

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

 Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint. 

 Gyakorlati mérések a tanult egységekkel. 

 A tanult szabvány-mértékegységek ismerete  

KÖRNYEZETISMERET: 

A tanuló képes legyen: 

 megfigyeléseiről, tapasztalatairól szóban beszámolni tanítói kérdések alapján 

 tapasztalatait rögzíteni tanítói segítséggel Felismerni a tanult jelenségeket rajzról, képről 

 ismert témakörben csoportosítani megadott szempont szerint 
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 helyesen használni a napszakok nevét! Felsorolni az évszakokat és a hónapokat helyes 

sorrendben 

 megnevezni az évszakok jellemző időjárási jelenségeit 

 bemutatni a tanult élőlények közül egyet, felsorolni jellemző jegyeit 

 Tájékozódni jól saját testén. Felsorolni a fontosabb élelmiszercsoportokat, valamint ezek 

arányos fogyasztását egészsége érdekében 

 pontosan használni a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte, 

mellette) kifejezéseket! 

 megnevezni otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, 

ismerje azok elkerülésének módját 

 ismertetni lakóhelye főbb jellegzetességeit 

 ismertessen egyet a település hagyományai közül 

ÉNEK: 

A tanuló képes legyen: 

 20 népdalt és gyermekdalt előadni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’– d” 

hangterjedelemben.  

 tartani a tempót, érzékelni a tempóváltozást 

 a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerni kottaképről (kézjel, betűkotta)  

 A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan 

megszólaltatni 

 megnevezni, felismerni a fontosabb hangszereket 

ERKÖLCSTAN: 

 A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, 

tisztában van legfontosabb személyi adataival.  

 Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

 Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni 

környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. 

 A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

 Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

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

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

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

élővilágért. 

 Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli 

eszközökkel kifejezze. 

RAJZ: 

A tanuló képes legyen: 

 Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítésére 

 Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználat 

 A közvetlen környezet megfigyelésére és értelmezésére 

 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozására 

 Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, 

vonal, térbeli hely és irány, felismerésére, használatára. 
Négy rajzot hozzon magával (előzetes témakijelölés alapján), egyet a vizsgán készít el. 

TECHNIKA: 

 Ismerje a célszerű takarékosság lehetőségeit 

 Magabiztosan alakítson képlékeny anyagokat, papírt, textileket 

 Alkalmazza szabályosan az elemi higiéniai és munkaszokásokat  
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Négy munkadarabot hozzon magával (előzetes megbeszélés alapján), egyet a vizsgán készít 

el. 

 

2. évfolyam minimumkövetelményei 

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM 

A tanuló képes legyen: 

• ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; 

• kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; 

• a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; 

• a tanult memoriterek szöveg hű elmondására; 

• szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására: legalább a szavak 

egyben tartásával; 

• olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre; 

• tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasására. A felolvasott 

szöveg mondatokra tagolására: szünettartás, levegővétel; 

• 8-10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének 

igazolására kérdések megválaszolásával; 

• az ábécérend ismeretére, 

• hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben; 

• a hosszú hangok jelölésére az írásban; 

• Felismerni és megnevezni a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézni és 

alkalmazni a helyesírási szabályokat begyakorolt szókészlet körében. 

• rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére tollbamondással, a kiejtéstől 

eltérőkére másolással. 

• Másoláskor nem vét írástechnikai hibát. Szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. 

Percenként 15-20 betűt ír. 

• a j hang biztos jelölésére 20 – a tanulók által gyakran használt – szótőben 

• a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására 

• a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint. 

Írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz 

Memoriterek: 

Mondókák, sorolók, találós kérdések, népdalok. Mesemondás. 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...(részlet) Anyám tyúkja; 

József Attila: Altató; 

Szabó Lőrinc: Csiga-biga; 

MATEMATIKA: 

• 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 kis-egyszeregy biztonságos ismerete. 

• A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése. 

• Tagok felcserélhetőségének ismerete. 

• Fordított műveletek alkalmazása. 

• A műveletek közötti kapcsolatok felismerése. 

• Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról. 

• Állítások igazságának megítélése. 

• Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése. 
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• Nyitott mondat készítése ábráról. 

• Szöveges feladatok értelmezése, megoldása: 

• Lejegyzés (ábrázolás) 

• Műveletek kijelölése 

• Számolás 

• Ellenőrzés 

• Válasz megfogalmazása 

• Adott szabályú sorozat folytatása. 

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

• Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint. 

• Gyakorlati mérések a tanult egységekkel. 

• A tanult szabvány-mértékegységek ismerete  

KÖRNYEZETISMERET: 

A tanuló képes legyen: 

• megfigyeléseiről, tapasztalatairól szóban beszámolni tanítói kérdések alapján 

• tapasztalatait rögzíteni tanítói segítséggel Felismerni a tanult jelenségeket rajzról, képről 

• ismert témakörben csoportosítani megadott szempont szerint 

• helyesen használni a napszakok nevét! Felsorolni az évszakokat és a hónapokat helyes 

sorrendben 

• megnevezni az évszakok jellemző időjárási jelenségeit 

• bemutatni a tanult élőlények közül egyet, felsorolni jellemző jegyeit 

• Tájékozódni jól saját testén. Felsorolni a fontosabb élelmiszercsoportokat, valamint ezek 

arányos fogyasztását egészsége érdekében 

• pontosan használni a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte, 

mellette) kifejezéseket! 

• megnevezni otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, 

ismerje azok elkerülésének módját 

• ismertetni lakóhelye főbb jellegzetességeit 

• ismertessen egyet a település hagyományai közül 

ÉNEK: 

A tanuló képes legyen: 

• 20 népdalt és gyermekdalt előadni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c’– d” 

hangterjedelemben.  

• tartani a tempót, érzékelni a tempóváltozást 

• a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerni kottaképről (kézjel, betűkotta)  

• A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan 

megszólaltatni 

• megnevezni, felismerni a fontosabb hangszereket 

ERKÖLCSTAN: 

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

tisztában van legfontosabb személyi adataival.  

• Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

• Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni 

környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. 

• A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

• Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

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

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

• Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő 

élővilágért. 
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• Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli 

eszközökkel kifejezze. 

RAJZ: 

A tanuló képes legyen: 

• Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítésére 

• Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és 

eszközhasználat 

• A közvetlen környezet megfigyelésére és értelmezésére 

• A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozására 

• Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, 

vonal, térbeli hely és irány, felismerésére, használatára. 

4 rajzot hozzon magával (előzetes témakijelölés alapján), egyet a vizsgán készít el. 

TECHNIKA: 

• Ismerje a célszerű takarékosság lehetőségeit 

• Magabiztosan alakítson képlékeny anyagokat, papírt, textileket 

• Alkalmazza szabályosan az elemi higiéniai és munkaszokásokat  

4 munkadarabot hozzon magával (előzetes megbeszélés alapján), egyet a vizsgán készít el. 

NÉMET: 

A tabuló: 

• képes legyen egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre való reagálásra 

rövid válaszokkal. 

• tudjon alkalmazni néhány egyszerű mondatot.  

• ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. 

• aktívan részt vegyen dalok, mondókák előadásában, gyermekjátékokban. 

• ismerje a tanult témakörök szavait: bemutatkozás, köszönés, színek, számok 20-ig, 

állatok, iskola, tanszerek, család, járművek, testrészek, gyümölcsök, napok, hónapok, 

évszakok nevei, mindennapi használati tárgyak, otthoni környezet, ház részei, 

bútordarabok nevei. 

• képes legyen követni a nonverbális elemekkel erősen támogatott, németül történő 

óravezetés.  

• felismerje és végrehajtsa a hallott utasításokat. 

• a hallott szavak tartalmát különböző módokon (mozgás, hang, rajz) meg tudja jeleníteni. 

• képes legyen egyszerű mondókákat, dalszövegeket elmondani, adott esetben mozgással 

kísérni. 

• képes felismerni az anyanyelven és a célnyelven történő olvasás közti különbséget. 

• felismeri és megérti az egyszerű mondatokban az ismert szavakat a megértést segítő 

elemekre támaszkodva. 

• képes felismerni az anyanyelven és a tanult célnyelven történő írás közti különbséget. 

• különböző nyelvi tevékenységek során rövid szavakat, illetve ír le hibátlanul vagy kevés 

hibával. 

 

3. évfolyam minimum követelményei 

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM 

A tanuló legyen képes: 

• Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeit elmondani néhány összefüggő 

mondattal.  

• Megfogalmazni a feldolgozott művek témájával kapcsolatos kérdéseket, válaszokat.  

• Megérteni ismert feladattípusok szóbeli és írásbeli utasításait 

• Fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegeket 

felolvasni felkészülés után  
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• Öt-hat mondatból álló elbeszélő fogalmazást írni felkészülés után, ismert témákban  

• Az írásbeli munkák javítására tanítói segítséggel  

• Felismerni és megnevezni az igéket, a főneveket és a mellékneveket, a 

személyneveket, állatneveket, a lakóhely nevét helyesen leírni.  

• Egyszerű és összetett szavakat önállóan elválasztani  

• További 25-30 begyakorolt szóban a j/ly helyesen jelölni  

MATEMATIKA 

A tanuló:  

• tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba;  

• ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;  

• állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot,  

• tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni;  

• tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok  

• igazsághalmazát megkeresni kis véges alaphalmazon;  

• értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási 

tervet készíteni.  

Számtan, algebra  

• Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.  

• Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.  

• Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.  

• Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített 

értékét.  

• Tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.  

• Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.  

• Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, 

kivonás, szorzás egyjegyűszorzóval).  

• Becslést, ellenőrzést eszközként használja.  

• Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.  

• Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus 

alkalmazásával.  

Geometria, mérés  

• Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat.  

• Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.  

KÖRNYEZETISMERET 

• Legyen képes a zöldterületeken élő leggyakoribb élőlények felismerésére, 

megnevezésére.  

• Vegye észre a növények és az állatok sokrétű kapcsolatát, tudjon rá példát mondani.  

• Ismerje a növényi szervek feladatát 

• Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, 

megfelelő hőmérsékletre, fényre van szükség. Ismerje a növények és az állatok legfontosabb 

hasonlóságait, lássa a táplálékuk megszerzése közötti különbséget.  

• Lássa, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a kedvezőtlen környezeti feltételekhez. 

• Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.  

• Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek.  

• Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.  

• Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton.  

• Ismerje a fő-világtájakat.  

• Ismerje meg lakóhelyét. 

• Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost.  

• Ismerjen fel néhányat képről Budapest nevezetességei, hidjai közül.  
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• Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények 

életét. 

ÉNEK-ZENE 

A tanuló:  

• tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt.  

• képes legyen ritmussort alkotni 2/4-es és 4/4-es ütemben.  

• képes legyen felismerni a tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) kottaképről (taps, 

kézjel, betűkotta).  

• tudjon olvasni az ismert, egyszerűbb dalokat kézjelről, betűkottáról.  

• képes legyen megszólaltatni folyamatosan a megismert ritmikai elemeket tartalmazó 

egyszerű ritmus gyakorlatokat 

• tudja szolmizálni a tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról 

ERKÖLCSTAN: 

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

tisztában van legfontosabb személyi adataival.  

• Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

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

• Képes kapcsolatot teremteni személyekkel, kommunikálni környezete tagjaival. 

• A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

• Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

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

• Érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért. 

• Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos eszközökkel 

kifejezze. 

• Ismerje fel, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint 

ő. 

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

RAJZ 

A tanuló képes legyen: 

• illusztráció készítésére tanítói utasításokkal a tanult technikákkal (5 munkadarab 

bemutatása) 

• élmény- és emlékkifejezésre 

• a megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos használatára. 

• a legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási 

módok felismerésére és használatára 

TECHNIKA 

A tanuló képes legyen: 

• egyszerű munkadarab elkészítésére mintakövetéssel (5 munkadarab bemutatása) 

• a munkaeszközök célszerű megválasztására és szakszerű, balesetmentes használatára 

• a gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazására 

NÉMET: 

A tanuló: 

• képes legyen egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre való reagálásra 

rövid válaszokkal. 

• tudjon alkalmazni néhány egyszerű mondatot.  

• Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat, képes legyen egyszerű 

információkat adni magáról. 

• képes legyen reagálni nagyon rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt  

• megnyilatkozásra. 
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• tudja követni az egyszerű német óravezetést. 

• értse meg az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó egyszerű tanári utasításokat. 

• képes legyen megérteni kérdéseket. 

• Ismerje fel a szövegekben előforduló tanult szavakat. 

• képes legyen felismerni az anyanyelven és a német történő olvasás közti különbsége. 

• felismeri és megérti az egyszerű mondatokban, rövid szövegekben az ismert szavakat 

a megértést segítő elemekre támaszkodva. 

• az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat el tudja végezni. 

• képes felismerni az anyanyelven és a tanult célnyelven történő írás közti különbséget; 

• képes különböző nyelvi tevékenységek során rövid szavakat, mondatokat lemásolni, 

illetve leírni. 

ANGOL 

A tanuló értse meg: 

• az ismerős szavakat a személyére és családjára vonatkozóan; 

• az óravezetéshez illetve az elsajátítandó tananyaghoz szükséges kérdéseket, 

utasításokat. 

A tanuló legyen képes: 

• megnevezni ismert dolgokat; 

• 4-5 dalt, mondókát, kiszámolót reprodukálni megközelítőleg helyes hanglejtéssel 

szavakat, egyszerű mondatokat ismételni; 

• a magyartól eltérő írásjegyeket felismerni és hangoztatni; 

• egy szóval vagy hiányos mondattal válaszolni az ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésekre. 

• egyszerű szöveget lemásolni illetve tollbamondás után leírni; 

• egyszerű kifejezéseket emlékezetből leírni. 

Szókincs 

• A tanuló szókincse kb. 200 aktív, 150 passzív szóból, kifejezésből álljon. 

Cselekvés, történés kifejezése: 

• igék; jelenidejűség. 

Birtoklás kifejezése: 

• birtokos névmási jelzők (my, your stb.); 

• birtokviszony (It is Mary’s cat.); 

• a ’have got’ állító, tagadó, kérdő alakjai. 

Térbeli viszonyok: 

• helymeghatározás (Where?); 

• elöljárószók (in, on, under, next to). 

Időbeli viszonyok: 

• időpont: egész órák (What’s the time? It’s ... o’clock.). 

Modalitás: 

• a ’can’ segédige állító, tagadó, kérdő alakjai. 

Mennyiségi viszonyok: 

• tőszámnevek 1-től 20-ig; 

• főnevek egyes és többes száma; 

• egyes és többes számú testrészek. 

Minőségi viszonyok: 

• melléknevek (színek, méretek, állapotok). 

Logikai viszonyok: 

• a ’but’ kötőszó használata. 

Szövegösszetartó eszközök: 

• mutató névmások (this/these); 
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• határozott, határozatlan névelők (a/an, the). 

Témalista: Témakörök: 

Az én világom – személyes adatok, bemutatkozás, ismerkedés, köszönés, elköszönés 

A család és barátok – családtagok, barátok 

Ház, lakás (1) – berendezési tárgyak a lakásban/házban; a lakás/ház bemutatása 

Ház/lakás (2) – állatok és növények a ház körül 

Az iskola – tanórai kérések, kérdések, utasítások; iskolai tárgyak, tantárgyak 

Vásárlás – alapvető árucikkek 

Étkezés – mindennapi étkezéseink; alapvető étel- és italfajták 

Számok (1) – számok 1-től 20-ig 

 

4. évfolyam minimum követelménye: 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

A tanuló képes legyen: 

• a feladatok utasításainak önálló értelmezésére, végrehajtására; 

• érthető, helyesen tagolt megfelelő beszédre  

• a memoriterek szöveghű előadására 

• előzetes felkészülés után: szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasásra az 

élőbeszéd üteméhez közelítő tempóban és szabályos hanglejtéssel; 

• olvasmányok tartalmának elmondására néhány összefüggő, értelmes mondattal; 

• egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő szöveg önálló (néma) olvasására, 

a szövegértés bizonyítására egyszerű feladatok megoldásával, 

• az ábécérend ismeretére; 

• készség szinten megkövetelhető tevékenységekre: 

• a hangok időtartamának jelölése a begyakorolt esetekben;  

• a j hang betűjelének helyes megválasztása 30-40 szótőben, jelölésére a toldalékokban; 

• a mondat és a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdése;  

• a múlt idő jelének helyes használata; 

• az igekötő és az ige leírása a három tanult esetben, 

• a melléknév, a számnév fokozott alakjának helyes írásmódja;  

• a keltezés egyszerű alakjának írása;  

• szavak elválasztása (kivéve az összetett szavakat és a tulajdonnevek nehezebb eseteit);  

• jártasság szinten megkövetelhető tevékenységekre:  

• szavak csoportosítása a tanult szófajok szerint, 

• a tanult szófajok toldalékos alakjainak írása;  

• a hangkapcsolati törvények helyes jelölése szóelemzés segítségével;  

• a mondatfajták megnevezése konkrét esetekben,  

• záró írásjelük helyes megválasztása; 

• közös előkészítés után 8-10 összefüggő mondat terjedelmű írásbeli fogalmazás 

(elbeszélés, leírás, jellemzés) készítésére a megadott témáról a tanult fogalmazási ismeretek 

alkalmazásával, 

• írásbeli feladatok elvégzésére a kívánt helyesírási és íráshasználati normák 

megtartásával; 

• önellenőrzésre, hibajavításra tanítói utasításra;  

• a szövegműfajnak és a témának megfelelő szókincs használatára; 

MATEMATIKA: 

• Biztos számfogalom tízezres számkörben.  

• Számok helyi érték szerinti írása, olvasása.  

• Számok képzése, bontása.  

• Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos ismerete. 
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• 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. 

• Egyszerű szöveges feladatok megoldása.  

• Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása. 

• Adott szabály alapján táblázat kitöltése. 

• Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel 

• Számítások a kerület és terület megállapítására. 

KÖRNYEZETISMERET: 

A tanuló: 

• ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit, az egészségmegőrzés és 

az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére; 

• az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást 

igénylő helyzetekben; 

• képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és 

időtartamok becslésére; 

• képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti 

jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására; tapasztalatainak megfogalmazására, 

• képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül; 

• értelmezi a hagyományok szerepét, 

• képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a 

bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint; 

• képes egy természetes életközösséget bemutatására, 

• képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és 

természeti értékét; 

ÉNEK-ZENE: 

A tanuló:   

• tudjon elénekelni emlékezetből 20 dalt 

• képes legyen ritmussort alkotni 3/4-es és 4/4-es ütemben.  

• a tanult zenei elemeket (pl. ritmus, dallam) felismeri kottaképről (taps, kézjel, 

betűkotta). 

• az ismert, egyszerűbb dalokat olvassa kézjelről, betűkottáról.  

• a megismert ritmikai elemeket tartalmazó egyszerű ritmusgyakorlatot folyamatosan 

képes megszólaltatni.  

• a tanult dalok rövid dallamfordulatait kézjelről, betűkottáról szolmizálja 

RAJZ: 

A tanuló képes: 

• illusztrációkészítésre a tanult technikákkal, tanítói utasításokkal (5 munkadarab 

bemutatása) 

• élmény- és emlékkifejezésre 

• a megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, 

rendeltetésszerű és biztonságos használatára 

• a legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási 

módok ismeretére és használatára.  

TECHNIKA: 
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• 5 db egyszerű munkadarab bemutatása. 

• Egyszerű munkadarab elkészítése mintakövetéssel. 

• Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata. 

• A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása. 

ANGOL: 

A tanuló 

• az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kéréseket, utasításokat, azokra 

cselekvéssel válaszol; 

• megérti a hozzá intézett gondosan és lassan megfogalmazott kérdéseket. 

A tanuló legyen képes 

• ismert dolgokat megnevezni; 

• 5-6 dalt, mondókát, kiszámolót reprodukálni; 

• kifejezni a tudást illetve a nem tudást (can / cannot); 

• véleményt nyilvánítani (like / don’t like); 

• néhány ismeretlen szót is tartalmazó egyszerű, rövid szöveget megközelítőleg helyes 

hanglejtéssel felolvasni. 

• felismerni a tanult szavak írott alakját; 

• megérteni az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló 

mondatokat; 

• megtalálni információkat ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben. 

• a tanult témakörhöz kapcsolódó egyszerű, rövid szöveget tollbamondás után 

lejegyezni. 

 A tanuló szókincse kb. 350 aktív, 150 passzív szóból, kifejezésből álljon. 

Témalista: 

Vadállatok, állatkert 

Mindennapi életük – a mindennapi élet tevékenységei; napszakok 

Az iskola – tanórai kérések, kérdések, utasítások; iskolai tárgyak, tantárgyak 

Vásárlás – alapvető árucikkek; pénznemek 

Étkezés – mindennapi étkezéseink; alapvető étel- és italfajták 

Időjárás – időjárási viszonyok, évszakok; ünnepek 

NÉMET: 

A tanuló: 

• képes legyen egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, 

felszólításokra való reagálásra rövid válaszokkal 

• tudjon alkalmazni néhány egyszerű mondatot  

• képes legyen egyszerű párbeszédek előadására 

• ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat, képes legyen egyszerű 

információkat adni magáról és családjáról, tudja alkalmazni a kérés, köszönet kifejezéseit 

• képes legyen reagálni nagyon rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt  

megnyilatkozásra 

• tudja követni az egyszerű német óravezetést 

• értse meg az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó egyszerű tanári utasításokat 

• képes legyen megérteni kérdéseket és válaszolni rájuk 

• ismerje fel a szövegekben előforduló szavakat, értse a feladatok megfogalmazását 

• képes felismerni az anyanyelven és a német történő olvasás közti különbsége 

• Felismeri és megérti az egyszerű mondatokban, rövid szövegekben az ismert szavakat 

és kifejezéseket a megértést segítő elemekre támaszkodva 

• az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatokat el tudja végezni 

• képes felismerni az anyanyelven és a tanult célnyelven történő írás közti különbséget; 
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• képes különbözőnyelvi tevékenységek során rövid szavakat, mondatokat lemásolni, 

illetve leírni 

• képes a feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatokat elvégezni 

 

Az 5. évfolyam minimum követelményei: 

MAGYAR IRODALOM: 

• A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni a tankönyv prózai és 

verses szövegeit. Az ismert szövegeket tudja értelmezni. 

• Tudjon felsorolni néhányat az év során tanult művek közül címmel és szerzővel 

együtt. 

• Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét, tudja elhelyezni a korban.  

• Adott műcímhez tudjon szerzőt (írót, költőt) rendelni, a tanult írók, költők nevéhez 

egy-egy mű címét társítani: (Petőfi: János vitéz, Alföld, Egy estém otthon, Arany: Családi 

kör, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, stb). 

• Ismerje és tudja elmondani a János vitéz, a Tündérszép Ilona, A Pál utcai fiúk és egy 

mítosz tartalmát. 

• Ismerje az alábbi fogalmakat, tudja azok legfőbb sajátosságait: elbeszélő költemény, 

népdal, regény, mese, mítosz, elbeszélés, novella. 

• Tudja felsorolni a szóképeket: metafora, hasonlat, megszemélyesítés, ismert 

szövegben tanári segítséggel ismerje fel őket. 

Memoriterek: a tanév során a szaktanár által kijelölt versszakok. 

MAGYAR NYELV: 

• Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 

• Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15 nehéz szót. 

• Tudja, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői. 

• Tudja felsorolni a beszélőszerveket. 

• Ismerje a következőket: hangok felosztása, a magán- és a mássalhangzók felosztása 

• Ismerje a mély és magas magánhangzókat. 

• Tudja, mi a hangrend törvénye, és azt ismerje fel a szavakban, ill. maga is tudjon 

példákat gyűjteni. 

• Tudja felsorolni a helyesírási alapelveket: a kiejtés, a hagyomány és a szóelemzés 

elvét. 

• Ismerje az abc-t, a betűrendbe sorolás szabályait, ezt a gyakorlatban is tudja 

alkalmazni. 

• Tudjon egyjelentésű és rokon értelmű szavakat gyűjteni, ismerje fel az ellentétes 

jelentést a szavak között. 

MATEMATIKA: 

• Halmazok értelmezése és alkalmazása 

• A számok írása és olvasása, számegyenesen való ábrázolása a milliós számkörben 

• Összeadás, kivonás, szorzás többjegyűvel, osztás kétjegyűvel a milliós számkörben 

• Számok helyes leírása, értelmezése, a való élethez való kapcsolata, számegyenesen 

való ábrázolása, ellentett és abszolút érték fogalma 

• Egész számok összeadása és kivonása 

• Közönséges törtek: 

o A számok helyes leírása, törtrész ábrázolása 

o Egyszerűsítés, bővítés 

o Egyjegyű pozitív nevezőjű törtek összeadása, kivonása 

o Egyjegyű pozitív nevezőjű törtek szorzása, osztása természetes számmal 

• Tizedes törtek: 

o A számok helyes leírása, számegyenesen való ábrázolása 
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o Tizedes törtek összeadása és kivonása 

o Tizedes törtek szorzása és osztása természetes számmal 

• Helymeghatározás a derékszögű koordináta-rendszerben 

• Körző, vonalzó, szögmérő helyes használata 

• Párhuzamos és merőleges egyenesek rajzolása 

• Szögek mérése és rajzolása 

• Síkidomok rajzolása 

• Kerület, terület fogalma 

• Téglalap kerülete és területe 

• Hosszúság és terület mértékegységeinek ismerete, mértékváltás 

• Kocka és téglatest tulajdonságai 

HON- ÉS NÉPISMERET: 

A tanuló ismeri lakóhelyünk, szülőföldünk természeti adottságait, hagyományos gazdasági 

tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit 

- Kialakult az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudata 

- Ismeri a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeit, a család felépítését, a 

családon belüli munkamegosztást. 

- A megszerzett ismeretek birtokában képes értelmezni a más tantárgyakban felmerülő 

népismereti tartalmakat. 

- Látja és érti a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó 

népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét és 

a közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet rendjében. 

- Ismeri a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon- és népismereti, 

néprajzi jellemzőit. 

- Érti, hogyan függ össze egy táj természeti adottsága a gazdasági tevékenységekkel és a népi 

építészettel. 

- Van elképzelése arról, hogy hogyan élt harmonikus kapcsolatban az ember a természettel. 

TERMÉSZETISMERET: 

A tanuló ismerje és használja helyesen a következő fogalmakat: 

• csonthéjas termés, almatermés, bogyótermés, 

• egynyári, kétnyári, évelő növény, raktározó főgyökér, hagyma, gumó, 

• teljes átalakulás, rovar, bogár, lepke, 

• gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, 

• lágyszárú növény, fásszárú növény, fő-, és mellékgyökérzet, 

• gerinces, emlős, páratlan- és párosujjú patás, szarv, kérődzés, 

• növényevő, redős zápfog, 

• hiányos és teljes fogazat, mindenevő, gumós zápfog, 

• madár, kapirgálóláb, magevő csőr, fészekhagyó fiókák, 

• összetett szem, szívó szájszerv, 

• ragadozó, tarajos zápfog, behúzható karmok, 

• metszőfog, szemfog, zápfog, 

• begy, zúzógyomor, 

• vonalas mérték, magassági szám, 

• alföld, dombság, hegység, középhegység, magashegység, 

• főfolyó, mellékfolyó, csatorna, folyásirány, mocsár, tó,  

• halmazállapot változások 

• fagyás, olvadás, párolgás, lecsapódás, 

• időjárás, éghajlat és elemei, középhőmérséklet, hőingás, szél 

A tanuló tudja felsorolni: 

• a csonthéjas-, az alma-, és a bogyótermés részeit, 
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• a virág részeit, 

• a növény részeit, 

• az összetett gyomor részeit, 

• az állatfajok családtagjait, 

• a tojás részeit, 

• a fő- és mellékvilágtájakat, 

• a folyóvizek fajtáit, 

• az időjárás és az éghajlat elemeit, 

• néhány csapadék fajtát, 

• a tavak keletkezésének módjait, pusztulásának lépései 

• Magyarország főbb folyó, tavai 

A tanuló tudja megmutatni a térképen: 

• Magyarország nagytájait, 

• Magyarország megyéit megyeszékhelyükkel, 

• Magyarország főbb folyó, tavai 

A tanuló képes legyen meghatározni: 

• A bőr, a mozgásszervrendszer, az emésztő-szervrendszer, légzőrendszer, keringés 

szervrendszere, kiválasztás, szaporodás szervrendszere, idegrendszer egészségének védelme 

• az anyag és tulajdonságai 

• mennyiségek, mértékegységek 

• keverékek és oldatok 

• halmazállapotok, halmazállapot-változások 

ÉNEK-ZENE: 

• Képes az énekes anyagból 5 dal és zenei szemelvény emlékezetből történő 

eléneklésére egyénileg  

• Képes a többszólamú éneklésre 

• A tanult zenei elemeket felismeri 

• Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvas 

• Képes egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat 

felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, formai megoldások) 

• A többször meghallgatott zeneműveket felismeri hallás után. A zenehallgatásra 

ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 

alkotás) megismeri és felismeri 

ERKÖLCSTAN: 

• Beszélgetés erkölcsös véleményalkotással, a saját helyünk megítélése a világban. 

• Pozitív – negatív véleményalkotás helyessége, formája, ezen tulajdonságok 

szétválogatása.  

• A család fontosságának felismerése, pozitív viselkedéskultúra alkalmazása a 

mindennapokban.  

• Napi helyes életvitel kialakítása (napirend összeállítás).  

• A mindennapokban való helyes viselkedés. Az iskolai házirend ismerete, elfogadása. 

TECHNIKA: 

5 munkadarab elkészítése 

A tanuló: 

• Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a háztartási 

gépeket szakszerűen használni. 

• Tudjon egyszerű axonometrikus és vetületi rajzokat olvasni, értelmezni, az anyagok 

érzékelhető tulajdonságait azonosítani 
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• Képes legyen a használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes 

használatára 

• Ismerje a közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályait, veszélyforrásait.  

• Ismerje el a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát és szabályait. 

• Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű gazdálkodást 

RAJZ: 

A tanuló: 

• ismerje a geometriai alapfogalmakat (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, 

alapvető geometrikus testek) 

• ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat. 

• ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, főszínek) a fénykeverés 

szabályosságait 

• ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk) 

• ismerje a színek világos és sötét árnyalatait, és tónusozással tudja érzékeltetni az 

egyszerűbb fényárnyék viszonylatokat. Képes legyen kikeverni adott színeket 

• ismerje az őskori-, egyiptomi-, görög-, római-, ókeresztény és bizánci 

művészettörténeti korszakok korát, főbb jellemzőit, művészeti alkotásait. Ismerjen egyes népi 

munkaeszközöket 

• ismerje és tudja bemutatni a forma és szerkezet kapcsolatának különböző módozatait 

• legyen képes természeti és mesterséges térformák alapszintű megjelenítésére. Többféle 

technika alkalmazásával, alapszintű formaelemzésre és megjelenítésre  

• munkája tartalmazza az adott korosztály beli színezet-, forma-, szerkezeti- és 

tónusozásbeli színvonalát 

TESTNEVELÉS: 

A tanuló: 

• ismerje az alaki formaságokat, a végrehajtást elrendelő vezényszóval együtt 

cselekedjen 

• tudja a gimnasztikai gyakorlatokat zenére vezényszó nélkül végezni 

• tudjon 6-8 gyakorlatot (4 ütemű) önállóan összeállítani, és bemutatni. 

• legyen képes 10-12 percen át folyamatosan (állandó mozgással) gimnasztikai 

gyakorlatot végezni.  

• tudja a magas- és a távolugrás alapvető fázisainak, a nekifutásnak és az ugrásnak 

lényeges elemeit. 

• képes legyen megválasztani a futás távjának megfelelő iramot. 

• Ismerje a légmunka legelemibb szabályait. (távolugrás, magasugrás) 

• Tudjon bemutatni a tanult talajelemből önállóan összeállított gyakorlatot 

A labdajátékok során  

• Tudjon 3-5 m-es távolságra pontos átadásokat végrehajtani, 

• Rendelkezzen fogás és, dobás-biztonsággal  

• Ismerje a téli foglalkozások örömét és veszélyét 

TÖRTÉNELEM: 

Témakörök: 

• A zsákmányoló ember foglalkozásai és szerszámai 

• A termelő ember foglalkozásai és szerszámai 

• Az ókori Kelet nagy birodalmainak és folyóinak megmutatása az atlaszban és a fali 

térképen 

• A történelem korszakainak felsorolása 

• Mi fűzte egységbe a görög városállamokat? 

• Spárta, a katonaállam 

• Az athéni népgyűlés 
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• Róma és a Római Birodalom térképen való elhelyezése 

• Egy történet elmondása Julius Caesarról vagy Augustusról 

• Néhány mondatos ismertetés Pannónia provinciáról 

• Jézus élete 

• Krisztus előtt, Krisztus után fogalmak helyes használata 

• Eltelt időtartam kiszámítása (Pl. Róma alapítása és bukása között) 

• A magyar nép vándorlása, állomásainak megnevezése és térképen való megmutatása 

• A honfoglalás története és időpontja  

• A hűbéri kapcsolatok jellemzése 

• Kik voltak a lovagok? 

• A jobbágyok lakóhelyének (falu) jellemzése, a jobbágyok adóinak megnevezése 

• A középkori egyházból a szerzetesek és hasznos tevékenységük 

• Kik a középkori városok lakói? Hogyan működtek a céhek? 

• Államalapító Szent István törvényei az egyházra, a vármegyék alapítása 

• A tatárjárás és IV. Béla, a 2. honalapító 

A tanuló legyen képes: 

• A magyar őstörténetre vonatkozó ismeretek szerzésére különböző típusú forrásokból. 

• Történetek feldolgozására. (Pl. Szent István és Szent László legendáiból.) 

• Kritikai gondolkodásra forrásütköztetés, a honfoglaló magyarok életmódjára 

vonatkozó ismeretek megbeszélése során (Pl. az ősi magyar hitvilág és az új vallás 

összehasonlítása.)  

• Történelmi személyiség jellemzésére (pl. Szent István király Intelmeinek rövid 

részletei alapján). 

• Rekonstrukciós rajzok elemzésére. (Pl. az ősi magyar öltözködés, lakhely, szerszámok 

és fegyverek.) 

• Történelmi mozgások megragadására (Pl. a honfoglalás útvonalai.) 

• Kronológiai adatok rendezésére. (Pl. a jelentősebb Árpád-házi uralkodók elhelyezése 

az időszalagon.) 

Fogalmak: 

• hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, 

honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun. 

Személyek:  

• Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért püspök, Szent László, IV. 

Béla. 

Topográfia:  

• Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, Székesfehérvár, 

Buda, Muhi. 

Évszámok:  

• IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás), 997–(1000)–1038 (Szent István 

uralkodása), 1077 (Szent László trónra lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház 

kihalása). 

ANGOL: 

• Számok szóban és írásban 1-100-ig. 

• Egyszerű mondatokban főnevek és melléknevek használata. 

• Utasítások az iskolában. 

• Betűzés, az angol ABC ismerete. 

• Birtokos szerkezet. 

• Elöljáró-szók használata: in, on, under, opposite, between, behind, nextto,in front of, 

to, at. 

• Főnevek többes száma, rendhagyók is. 
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• Létezést jelentő mondatok kijelentő, kérdő, tagadó alakja. 

• Levélírás, bemutatkozás. 

• Birtokos névmások. 

• Vásárlás. 

• Havegot, has got használata. /kérdő, tagadó is/ 

• Tantárgyak és napok nevei. 

• Idő kifejezése, az óra ismerete. 

• PresentSimple /egyszerű jelen idő/ használata. (kijelentés, kérdés, tagadás) DO, 

DOES. 

• Can és can’t és must segédigék használata. 

• There is, thereare kezdetű mondatok. 

• Tulajdonságok leírása 

• A PresentContinuous (folyamatos jelen) használata kijelentő, kérdő, tagadó formában. 

• Szóban: Tudjon bemutatkozni: név, életkor, család, hobby, barátok. 

• Tudjon leírást adni a saját vagy mások külső és belső tulajdonságairól. 

• Tudja elmondani hol lakik, bemutatni a lakókörnyezetét és a lakást, ahol él. 

NÉMET: 

Az alábbi témakörök alapvető szókincse: 

• Megszólítás, üdvözlés. 

• Bemutatkozás, alapvető személyi adatok 

• Családtagok, rokonok 

• Iskola, tanszerek, tantárgyak 

• Ház, lakás, helységek, berendezési tárgyak 

• Városi látnivalók 

• Szabadidős tevékenységek 

• Színek, külső tulajdonságok 

• Tőszámnevek 

• Igeragozás (jelen idő) 

• Kérdőmondatok 

A 6. évfolyam minimum követelménye 

MAGYAR IRODALOM: 

• Fogalmak: monda, ballada, rege, elbeszélő költemény, történelmi regény, konfliktus, 

allegória 

• Ismerje Arany János életútját. 

• Tudjon megnevezni és felidézni két mondát. 

• Tudja felidézni Arany János: A walesi bárdok című balladájának történetét. 

• Ismerje Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényét. 

• Memoriterek: Arany János: A walesi bárdok című művének kijelölt versszakai 

(minimum 6 versszak) 

• Arany János Toldi című művéből a tanév során kijelölt versszakok (minimum 6 

versszak) 

MAGYAR NYELV: 

• Ismerje fel a következő szófajokat különböző szövegekben, ismerje azok szabályait: 

főnév, 

• melléknév, számnév, ige, melléknév, névmások. 

• Tudja megkülönböztetni a köznevet a tulajdonnévtől. Ismerje a tulajdonnevek fajtáit, 

illetve 

• az egytagú tulajdonnevek helyesírását. 

• Tudjon melléknevet fokozni (alap, közép, felső). 
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• Ismerje fel a határozott és határozatlan számnevet, ismerje a rájuk vonatkozó 

helyesírási szabályokat. 

• A névmások közül ismerje a személyes, birtokos, mutató és kérdő névmást. 

• Ismerje az igével kapcsolatban a szám, személy, idő, mód fogalmát. 

MATEMATIKA: 

• Halmazok értelmezése és alkalmazása 

• Igaz, hamis állítások, kisebb, nagyobb 

• Oszthatósági szabályok 

• (2-vel, 3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel) 

• Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása egyszerűbb 

esetekben 

• Hatvány értelmezése 

• Alapműveletek egész számokkal 

• Műveletek a racionális számkörben 

• Műveletek helyes sorrendje, zárójel használata 

• Egyszerű arányossági következtetések, grafikonok leolvasása 

• Százalék fogalma, százalékérték kiszámítása 

• Egyszerű egyenletek 

• Tengelyes szimmetria, tengelyes tükrözés 

• A szimmetrikus háromszögek tulajdonságai  

• Háromszögek fajtái szögek és oldalak szerint 

• Szögmásolás, szögfelezés 

• Térfogat és űrmérték ismerete 

• Mértékváltás 

BIOLÓGIA: 

• Hazai erdeink jellemző fafajainak tulajdonságai, az erdő szintjei 

• Gombák szerepe az erdők életközösségében, felépítése 

• Az erdő virágos és virágtalan növényeinek, nagyvadjainak, kisemlőseinek, 

madarainak, ízeltlábúinak jellemző tulajdonságai, táplálékláncok 

• Kölcsönhatások típusai, néhány jellemzőjük, 

• Az energia tanult fajtái, jellemzőik, 

• Naprendszer, a Föld és a Hold 

• Nevezetes szélességi- és hosszúsági körök, tájékozódás a földgömbön fokhálózat 

segítségével,  

• A Föld mozgásainak következményei, éghajlati övezetek, éghajlatalakító tényezők, 

• A felszínalakító külső és belső erők, alapvető ásványok és kőzetek 

• Felszínformák és jellemzőik 

• Talaj szerkezete és jelentősége 

• Szomszédos országok, a nagytájak és természeti és gazdasági jellemzése 

• Főváros elhelyezkedése 

• A füves puszták jellemző növényeinek, növényevőinek és ragadozóinak, termesztett 

növényeinknek jellemzése, táplálékláncok, 

• A víz- és vízpart egysejtűi, többsejtű növényei, növényevői és ragadozóinak 

jellemzése, táplálékláncok. 

ÉNEK-ZENE: 

• Képes az énekes anyagból 5 dal és zenei szemelvény emlékezetből történő 

eléneklésére egyénileg  

• Képes a többszólamú éneklésre 

• A tanult zenei elemeket felismeri 
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• Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva 

olvas 

• Képes egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat 

felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, formai megoldások) 

• A többször meghallgatott zeneműveket felismeri hallás után. A zenehallgatásra 

ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 

alkotás) megismeri és felismeri 

ERKÖLCSTAN: 

• Beszélgetés erkölcsös véleményalkotással, a saját helyünk megítélése a világban. 

Pozitív – negatív véleményalkotás helyessége, formája, e tulajdonságok szétválogatása.  

• A család fontosságának felismerése, pozitív viselkedéskultúra alkalmazása a 

mindennapokban.  

• Napi helyes életvitel kialakítása (napirend összeállítás).  

• A család helye a világban.  

• Az értékes ember felismerése. Pozitív célok az ember életének irányításában.  

• Az iskolai házirend ismerete, elfogadása. 

TECHNIKA: 

• 5 munkadarab elkészítése 

• Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a háztartási 

gépeket szakszerűen használni. 

• Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok olvasása, értelmezése, az anyagok 

érzékelhető tulajdonságainak azonosítása 

• A használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. 

• A közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása, 

veszélyforrásai ismerete.  

• Fogadja el a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, alkalmazza szabályait. 

• Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű gazdálkodást 

RAJZ: 

• A geometriai alapfogalmak (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető 

geometrikus testek) ismerete. 

• Ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat. 

• Ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, fény főszínek) a fénykeverés 

szabályosságait. 

• Ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk). 

• Ismerje a főszínek fogalmát és a legfontosabb kontrasztokat (világos – sötét, hideg – 

meleg, komplementer, és alapvető színkontrasztot). 

• A romantika, gótika, reneszánsz, barokk, rokokó, copfstílus kormeghatározásának, 

emlékeinek, jellemzőinek ismerete. Népi edények és hímes tojás készítésének jellemzői. 

• Ismerje a nézőpont, a rövidülés fogalmát. A feladatnak megfelelően tudja 

érvényesíteni a vonal- és levegőperspektíva alapvető szabályait (1- és két iránypontos 

rövidülés). 

• Rajzaiban legyen képes valamely technikai vagy természeti folyamat fázisait, 

változásait érzékeltetni. 

• Tudja deríteni és tompítani az egyes színeket. Kép szöveg-betű összehangolása, 

térábrázolási konvenciók felhasználói szintű ismerete, használata. Személyes élmények, 

elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése. 

• Fesse meg a 24 tagú színkört. 

TESTNEVELÉS: 

• Tudjon gyakorlatokat zenére, vezényszóra, (nélkül) végezni. 

• Tudjon 8-10 (4 ütemű) gyakorlatot (önállóan) összeállítani, (esetleg saját zenére). 



49 

 

• Legyen képes 12-15 percen át folyamatosan gimnasztikai gyakorlatot végezni.  

• Tudja váltófutásnál, lassú mozgás közben az egy- és kétkezes váltást, 

• Ismerje a tanult gyakorlatelemek helyes technikájának végrehajtását,  

• Tudja a helyes ugródeszka használatot, 

• Relatív ereje érje el azt a szintet, ami képessé teszi őt a felsorolt feladatok 

végrehajtására, lendületes-, és törésmentes legyen a feladat-végrehajtása a 

függésgyakorlatokban. 

• Mutasson be 5-6 gyakorlatelemből álló talajgyakorlatot. 

LABDAJÁTÉKOK: 

• Sajátítsa el készségszinten a tanult labdajátékok alapmozgásait 

• Ismerje a téli foglalkozások örömét és veszélyét, 

• Ismerjen néhány küzdősportot 

• Ismerje az aerobic szabályait, jelentőségét, tudjon bemutatni 4-5 perces aerobic 

gyakorlatot 

TÖRTÉNELEM: 

• Lajos törvényeinek megnevezése 

• A törökverő Hunyadi János legfontosabb csatái, a nándorfehérvári diadal története és 

ideje 

• Mátyás király uralkodása néhány mondatos beszámolóban (hadseregének jellemzői és 

az adók) 

• A mohácsi csata és ideje. Magyarország 3 részre szakadása és a részek nevei 

• Amerika felfedezése és ideje. Új növények megnevezése 

• Hogyan alakult ki a protestáns egyház? 

• Várháborúk: Eger és Szigetvár ostroma és ideje 

• A Rákóczi-szabadságharc szembenálló felei 

• Mária Terézia és II. József rendeletei hogyan szolgálták a szegények jobb életét? 

• Napóleon császársága és bukása, néhány csatájának megnevezése 

• Az első ipari forradalom legfontosabb találmányai és feltalálói 

• A reformkor ideje, céljai, az országgyűlések vitakérdései 

• Széchenyi és Kossuth életének és munkásságának bemutatása 

• A márciusi forradalom eredményei és a szabadságharc legfontosabb eseményei, 3 

katonai 

• vezető megnevezése, egy csata részletes bemutatása térképpel 

• Az első független magyar kormány miniszterelnökének és legalább 3 tagjának, az 

aradi vértanúkból 6 főnek a megnevezése 

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés, bérmunkás, 

kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, cenzúra, 

sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, 

nemzetiségi törvény. 

Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, 

Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, 

Görgei Artúr, Bem József. 

Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad. 

Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 1830 (a Hitel 

megjelenése, a reformkor kezdete), 1832– 

1836 (reformországgyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a 

Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány Lajos 

kivégzése). 

INFORMATIKA: 

• Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni. 
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• Tudjon használni néhány közhasznú információforrást. 

• Tudjon webhelyekre látogatni, és ott adott információt megkeresni. 

• Legyen képes egyszerű, hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. 

ANGOL: 

• Cselekvés, történés, létezés leírása. – Present Continuous Tense helyes használata. 

• Személyek leírása, tulajdonságok. 

• Vásárlás. 

• Megszólítás, üdvözlések, bemutatkozás 

• Kétféle jelen idő, kérdő alakok, tagadások. 

• Határozott és határozatlan névelők. 

• There is/are… 

• A számok. 

• Sorszámnevek, dátumok kifejezése. 

• Tárgyak az osztályban, színek, ruházat, sportok. 

• Vásárlások. 

• Jeles napok az évben, a hónapok nevei. 

• Állatok és testrészek. 

• Some/any 

• Mutató névmások: this, that, these, those 

• Múlt idő. (kijelentés, kérdés, tagadás) 

• Rendhagyó múlt idejű igék. 

• Going to  

• Szóbeli: 

• Bemutatkozás. 

• Üdvözlések. 

• Vásárlás. 

• Egyszerű történet elmesélése múlt időben. (nyári élmény) 

NÉMET: 

Az alábbi témakörök alapvető szókincse: 

• Napi tevékenységek 

• Ünnepek, évszámok 

• Állatok, tulajdonságok, képességek 

• Élelmiszerek, ételek, italok 

• Öltözködés, ruhadarabok 

• Vásárlás 

• Utazás; időjárás 

• Az óra-időkifejezés 

• Sorszámnevek 

• Az elváló igék használata 

• Módbeli segédigék 

• Felszólító mód 

• Irányok megjelölése 

• Helyhatározó-szók 

• Birtokos névmások 

A 7. évfolyam minimum követelményei 

MAGYAR IRODALOM: 

• A tanuló legyen képes közepes nehézségű ismeretlen szöveg értő olvasására, az 

olvasott szöveg tartalmának elmondására. 

• Ismerje a reformkor legfőbb jellemzőit, tudja elhelyezni a korban, ismerje kulturális 

intézményeit, tudja íróit, költőit felsorolni. 
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• Tudja megfogalmazni, hogy mit tanultunk irodalomból a 7. osztályban, vagyis a tanult 

írókat, költőket irodalmi alkotásokat tudja felsorolni. 4. Tudja felsorolni az irodalmi 

műnemeket és műfajokat. 

• Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tankönyv szövegei alapján: Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán. 

• Tudja megfogalmazni a következő fogalmak legfontosabb jegyeit: dal, epigramma, 

óda, himnusz, elégia, regény, ballada, novella. 

• Tudja a következő memoritereket: Himnusz, Huszt, Szózat, Reszket a bokor, mert… 

Szeptember végén. 

• Legyen tisztában a kijelölt kötelező olvasmány(ok) cselekményével, tudja felsorolni a 

szereplőit. 

• Ismerje és tudja elmondani A néhai bárány cselekményét. 

• Tudjon egy 7. osztályban tanult verses alkotást elemezni. 

Memoriter: 

• Kölcsey Ferenc: Himnusz 

• Kölcsey Ferenc: Huszt 

• Vörösmarty Mihály: Szózat 

• Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

• Petőfi Sándor: Szeptember végén 

• Életrajzok, pályaképek: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany 

János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán  

• Fogalmak: dal, epigramma, óda, himnusz, elégia, regény, ballada, novella 

• Műelemzés: 

• Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (tartalma, a szereplők neve) 

• Mikszáth Kálmán: A néhai bárány (cselekménye) 

• Választható témák: Hasonlóság és különbség a Szózat és a Himnusz között 

• Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet… Arany János: Szondi két apródja 

MATEMATIKA: 

• Halmazok uniója, metszete és részhalmaza 

• Logikai „és”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” 

• Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás 

• Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása 

• Hatványozás, normál alak 

• Műveletek a racionális számok körében 

• Műveletek helyes sorrendje, zárójelhasználat 

• Algebrai kifejezések, helyettesítési érték kiszámítása 

• Egyszerűbb elsőfokú egyenletek megoldása és ellenőrzése 

• Függvények Lineáris függvények ábrázolása 

• Sorozatok folytatása adott szabály szerint 

• Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria 

• Középpontos síkidomok, paralelogrammák tulajdonságai 

• Háromszögek szerkesztése, belső és külső szögösszege 

• Négyszögek tulajdonságai, belső és külső szögösszege  

• A kör, a kör kerülete és területe 

• Mértékváltás 

• Egyenes hasáb tulajdonságai, felszíne és térfogata 

BIOLÓGIA: 

• Ismerje fel a tanuló a tanult élőlényeket kép, vagy rajz alapján és tudja legjellemzőbb 

tulajdonságaikat (pl. testfelépítés, élőhely, rendszertani besorolás).  

• Tudjon minden tanult életközösségben legalább egy táplálékláncot készíteni. 
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• Ismerje a nevezetes szélességi köröket és az általuk határolt éghajlati öveket. 

• Tudjon különbséget tenni az éghajlati övek és éghajlati területek között, és jellemezni 

azokat. 

FÖLDRAJZ: 

• ismerje a kontinenseket kialakulása és földrajzi övezetesség szempontjából  

• tudja felsorolni a természetföldrajzi övezetesség fontos elemeit, jellemzőinek 

összefüggéseit 

• ismerje a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátosságait 

• tudja használni a térképet információszerzésre a szemléleti térképolvasás szintjén 

• mutassa meg a tanult topográfiai fogalmakat  

Fogalmak: tagolatlan part, tagolt part, ősföld, passzát szél, kapás földművelés, ültetvényes 

gazdálkodás, farmgazdálkodás, éghajlatok: egyenlítői, szavanna, sivatagi, tundra, tajga, 

nedves kontinentális, száraz kontinentális, monszun, fjord, pusztuló magaspart 

Topográfia: kontinensek határai, partvonala, félszigeteik, szigeteik, öbleik  

Szahara, Atlasz, Kongó-medence, Nílus, Kongó, Nagy-Vízválasztó-hegység, Kanadai- ősföld, 

Mississippi -alföld, Andok, Amazonas-medence, Mississippi, Amazonas, Washington 

Himalája, Kínai-alföld, Ural-hegység, Nyugat-Szibériai-alföld, Eurázsiai-hegységrendszer 

részei, Észak-, Nyugat-, Dél-Európa országai és fővárosaik 

KÉMIA: 

• Tudja az első 20 elem vegyjelét és nevét. 

• Értse a következő fogalmakat, tudjon példákat mondani rájuk: fizikai változás, kémiai 

reakció, egyesülés, bomlás, exoterm és endoterm folyamat. 

• Ismerje az égés fogalmát, fajtáit, tudja felsorolni az égés feltételeit. 

• Ismerjék néhány keverék szétválasztási módszereit. 

• Tudja értelmezni az oldószer, oldott anyag, oldat kifejezéseket. 

• Legyen tisztában a levegő összetételével, a levegőszennyezés okaival és 

következményeivel. 

• Egyszerűbb kísérleteket tudjon felidézni, a megfigyeléseket, magyarázatokat tudja 

elmondani. (pl.: magnézium-szalag égetése, cukor hevítése stb.) 

• Ismerje az anyagmennyiség mértékegységét, a molt, tudjon mólnyi mennyiségeket 

számolni. 

• Legyen tisztában az atom felépítésével, ismerje az elemi részecskék jelét, töltését, 

tömegét. 

• A periódusos rendszerből tudja megállapítani a rendszámot, a protonok és elektronok 

számát, az elektronburok szerkezetét. 

• Tudja felrajzolni a tanult elemmolekulák és vegyületmolekulák szerkezeti képleteit. 

Legyen tisztában azzal hogyan keletkeznek atomokból pozitív, illetve negatív ionok. 

ÉNEK-ZENE: 

• Képes az énekes anyagból 7 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből történő 

eléneklésére egyénileg is 

• Az új zenei elemeket felismeri kottaképről.  

• Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 

szolmizálva olvassa 

• Képes egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, 

műfajához mérten. 

• A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 

10 alkotás) megismeri, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismeri 

TECHNIKA: 

• 5 munkadarab elkészítése, bemutatása 
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• A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvető 

balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek. 

• Ismerje a közműrendszerek (vízvezeték- és fűtési rendszerek) működését. 

• A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, 

elhárítása. 

• Ismerje fel az egészséget fenyegető veszélyek, különös tekintettel a dohányzása, az 

alkohol és a kábítószer-fogyasztás veszélyeire, fogadja el az egészségvédelemnek és az élet 

feltétlen tiszteletének fontosságát. 

• Rendelkezzen megfelelő önismerettel és pályaképpel 

FIZIKA: 

• Egyenesvonalú egyenletes, az egyenletesen változó és a körmozgás felismerése 

konkrét példákon. 

• A sebesség jele, mértékegységei, kiszámítása mértékváltás nélkül. 

• Átlag és pillanatnyi sebesség megkülönböztetése. 

• Szabadesés jellemzése. 

• Tehetetlenség törvénye. 

• Sűrűség fogalma, testek sűrűség szerinti sorba rendezése, sűrűség jele, mértékegységei 

és kiszámítása (mértékváltás nélkül) 

• Az erő fogalma. 

• Erő-ellenerő felismerése példákban. 

• Tartóerő, gravitációs erő és súly felismerése a gyakorlatban, ezek ábrázolása. 

• A súrlódás és a közegellenállás felismerése gyakorlati példákban. 

• Egyensúly 

• A lendület jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül. 

• Munka jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül. 

• Egyszerű-gépek felismerése a gyakorlatban (emelő, lejtő). 

• Forgatónyomaték jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül. 

• Nyomás jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül. 

• Szilárd, folyékony és légnemű anyagok nyomásának növelése, csökkentése gyakorlati 

példákban, eszközöknél. 

• Arkhimédész törvénye. 

• Úszás, lebegés, merülés megkülönböztetése. 

• Hőterjedés és hőtágulás felismerése gyakorlati példákban. 

• A termikus kölcsönhatás 

• A fajhő jele, mértékegysége, és fogalma. 

• Halmazállapot-változások ismerete, leírása, felismerése. 

• Az olvadáspont, fagyáspont, forráspont fogalma. 

• Az olvadáshő, fagyáshő, forráshő fogalma. 

• Különféle energia fajták ismerete. 

• Az energia megmaradás törvényének ismerete. 

• A teljesítmény jele, mértékegysége, kiszámítása mértékváltás nélkül. 

• A hatásfok kiszámítása. 

RAJZ: 

• A geometriai alapfogalmak (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető 

geometrikus 

• testek) ismerete. 

• Ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat. 

• Ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, fény főszínek) a fénykeverés 

szabályosságait. 
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• Ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk, telített szín, 

telítetlen szín, kevert szín, tompítás, derítés, fakítás). Összeadó és kivonó színkeverés 

ismerete. 

• Ismerje a főszínek fogalmát és a kontrasztokat (világos – sötét, hideg – meleg, 

komplementer, és alapvető-, minőségi, mennyiségi, telítettségi-, szimultán-, szukcesszív 

színkontrasztot). 

• A klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus  

• Tudja érvényesíteni a vonal- és levegőperspektíva alapvető szabályait (1- és két 

iránypontos rövidülés). 

• Rajzaiban legyen képes valamely technikai vagy természeti folyamat fázisait, 

változásait érzékeltetni.  

• Legyen képes a formák szerkezetét, arányait, felületi minőségeit érzékeltetni. 

• Tudja deríteni és tompítani az egyes színeket.  

• Kép szöveg-betű összehangolása, térábrázolási konvenciók felhasználói szintű 

ismerete, használata.  

• Képes legyen elvont formákkal dolgozni.  

• Tudja alkalmazni az alapvető tapasztalati távlattani ismereteket (pl. alagút rajzok). 

• Fesse meg a 6-os színháromszöget 

TESTNEVELÉS: 

• Ismeri és alkalmazza az alaki formaságok fontosságát, az együttes mozgásban rejlő 

harmóniát, rendet. 

• Rendelkezik a nekifutás sebessége, a kitámasztás és a lendítés közötti összefüggésre 

vonatkozó tapasztalatokkal az ugrásokban 

• Készségszinten tudja végrehajtani a támasz-, és függő szereken tanult gyakorlatelemek 

jellegzetes kulcsmozzanatait: 

• talajon az alapelemeket, 

• támaszugrásoknál a dobbantást, ellökést, 

• gyűrűn az alaplendületeket, 

• gerendán a hely-, és helyzetváltoztatásokat, 

• Képes bemutatni összekötő elemeket is tartalmazó (5-6) - (6-8) elemből álló önálló 

talajgyakorlatot. 

• Labdajátékokban készségszinten sajátította el az alap mozgásformákat 

• Ismeri a szabadtéri testedzés (testnevelési óra) legfontosabb egészségi és 

balesetvédelmi rendszabályait. 

• Egy szabadtéri sportágban elfogadható (jó) teljesítményt nyújt 

TÖRTÉNELEM: 

• Magyarország az önkényuralom éveiben 

• A kiegyezés; Deák Ferenc szerepe létrejöttében. Az új dualista állam 

• Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése 

• Budapest világváros 

• Az Osztrák–Magyar Monarchia együtt élő népei. A nemzetiségek és más vallási-

etnikai kisebbségek jogi, gazdasági és politikai helyzete és szerepe 

• Hazánk a 20. század elején 

• A gyarmatbirodalmak kialakulása. Élet a gyarmatokon 

• Az első világháború kirobbanása. Tömegek és gépek háborúja 

• Magyarok az 1. világháborúban 

• A háború következményei Oroszországban, Lenin és a bolsevikok hatalomra kerülése 

• Az Egyesült Államok belépése és az antant győzelme a világháborúban 

• A Párizs környéki békék. Európa új arca 

• A kommunista diktatúra a Szovjetunióban Sztálin, a diktátor. A GULAG rendszere 
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• A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában 

• A nemzetiszocializmus Németországban, Hitler a diktátor 

• A náci terjeszkedés kezdetei Európában 

• Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság okai, következményei 

• A trianoni békediktátum, országvesztés és a Horthy-korszak kezdete 

• A kultúra, a művelődés a Horthy korszakban 

• A határon túli magyarság sorsa a két világháború között 

• A revíziós politika első sikerei 

• A 2. világháború 

• Magyarország német megszállása. A holokauszt Magyarországon. Népek, 

népcsoportok, nemzetiségek hátrányos megkülönböztetése, kirekesztés, népirtások. Szálasi és 

a nyilasok rémuralma. Szovjet felszabadítás és megszállás 

Fogalmak: tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés, 

holokauszt, gettó, deportálás, partizán. 

Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Auschwitz, Berlin, Jalta, 

Hirosima. 

Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. június 22. 

(Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 27. (Magyarország hadba lépése), 

1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba lépése), (1943. január (a doni 

katasztrófa), 1943. február eleje (a sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. (Magyarország 

német megszállása), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. október 15-16. 

(Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. április (a háború vége 

Magyarországon), 1945. május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945. szeptember 2. 

(Japán kapitulációja). 

ANGOL: 

• A kétféle jelen idő ismerete, használata és megkülönböztetése. /állításban, tagadásban, 

kérdésben/ 

• A Past Simple ismerete, helyes használata. 

• A tanult rendhagyó múlt idejű igék ismerete, alkalmazása. 

• Jövő idő kifejezése „going to”-val. 

• Melléknevek fokozása. 

• Hasonlító mondatok alap-, közép-,és felsőfokban. 

• A „have to” – kell ige használata. 

• Gyakoriságot kifejező határozók. 

• Szóban: Tudjon bemutatkozni és bemutatni a családját és barátait. 

• Tudjon mesélni a nyári élményeiről és jövőbeni terveiről. 

1. Present Simple 

2. Present Continous 

3. Past Simple 

4. Past form of verbs (regular; irregular) 

5. Daily Routine 

6. What are you doing now? 

7. What did you do in the summer holiday? 

8. Communication two hundred years ago and nowadays. 

NÉMET: 

Az alábbi témakörök alapvető szókincse: 

• Európai országok, nyelvek 

• Utazás, úti célok, közlekedés 

• Barátság, barátok 
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• Külső és belső tulajdonságok 

• Testrészek 

• Egészség, egészséges életmód 

• Betegség 

• Szabadidő, szórakozás 

• Vásárlás, ajándékozás 

• Vidéki élet 

• Módbeli segédigék használata 

• Melléknevek fokozása 

• Hasonlító mondatok 

• Helyhatározók 

• Az elbeszélő múltidő (Präteritum) 

• Az összetett múltidő (Perfekt) 

• A mellékmondati szórend 

INFORMATIKA: 

• A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni 

• Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtár-struktúrájában 

• Tudja használni az operációs rendszer néhány szolgáltatását 

• Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép) 

• Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni 

• Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az 

interneten 

 

A 8. évfolyam minimum követelményei: 

MAGYAR IRODALOM: 

A tanuló: 

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

szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk 

visszakeresésére.  

• Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni.  

• Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban 

megfogalmazni, állításait indokolni.  

• Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára.  

• Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve 

mondatrészek közötti írásjeleket.  

• A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb 

mozaikszók helyesírásában.  

• Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.  

• Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt 

műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni.  

• A különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a 

konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait 

különböző korok alkotóinak művei alapján (elsősorban 19–20. századi alkotások).  

• Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány 

jellegzetes típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait.  

• Felfedez műfaji és tematikusmotivikus kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai 

eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat.  

• Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika 

jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó 
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elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és 

változása).  

• Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői 

szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését.  

• Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi 

viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására.  

• Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi 

ítéleteiben, érveiben tud támaszkodni. Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a 

következő fogalmakról: novella, rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, 

szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia, dialógus, monológ.  

• Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, amely a következő 

fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, helyzetkomikum, jellemkomikum. 

Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.  

• Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.  

• Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és 

elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően 

statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.  

• Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó 

műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit.  

• Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus attitűd. 

MAGYAR NYELV: 

• Rendelkezik az előző években szerzett nyelvtani ismeretekkel minimális szinten. 

• Felismeri a mondatokat a beszélő szándéka szerint, az írásjeleket helyesen alkalmazza 

a mondatok végén. 

• Képes megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat. 

• El tudja mondani az alárendelő összetett mondatok ismérveit, fajtáit, egyszerűbb 

összetett mondatot tudjon ábrázolni. 

• Ismeri a mellérendelő összetett mondatok fajtáit, jeleit, néhány kötőszót, és tud 

elemezni egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot. 

• Képes szöveget leírni hallás után, 10-15 mondatot kb.10 perc alatt.  

MATEMATIKA: 

• Halmazok uniója, metszete, részhalmaza 

• Logikai „és”, „ha”, „akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” 

• Műveletek és helyes műveleti sorrend a teljes racionális számkörben 

• Négyzetgyök fogalma, négyzetgyök meghatározása táblázat segítségével 

• Zárójelfelbontás, összevonás 

• Egyszerűbb szöveges feladatok megoldása egyenlettel 

• Elsőfokú egyenletek megoldása és ellenőrzése 

• Másodfokú függvény, abszolút érték függvény ábrázolása táblázat segítségével 

• Egyenletek grafikus megoldása 

• Számtani és mértani sorozat felismerése 

• Pitagorasz-tétele és alkalmazása egyszerűbb esetekben 

• Egyenes körhenger tulajdonságai, felszíne és térfogata 

• Átlag számítása, grafikonok olvasása, készítése  

BIOLÓGIA: 

• Szerveződési szintek, sejtek és szövetek típusai és azok jellemzői, felismerésük képről. 

• A bőr felépítése, rétegei, alkotórészei és ezek feladatai. 

• A mozgás szervrendszere, részei, a csontok, izomtípusok, csontkapcsolódások (rajz) 

• Anyagcsere: 
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• a légzés lényege, mechanizmusa, szervei. 

• az emésztés szervei, szakaszai, emésztőnedvek, tápanyagok, 

• a keringés szervei, vérkörök és a szív (rajz), a vér, 

• a kiválasztás szervei (rajz), a szűrlet, a vizelet 

• Idegrendszer felépítése, idegrendszer alapegysége az idegsejt, 

• feltétlen és feltételes reflex 

• érzékelés típusai (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás), érzékszervek ( típusai, 

felépítésük, működésük), 

• Hormonrendszer, belső elválasztású mirigyek, hormonjaik 

• Szaporodás, férfi és női nemi szerv felépítése 

FÖLDRAJZ: 

Követelmények: 

• tudja ismertetni hazánk tájainak természeti és gazdasági jellemzőit 

• ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági 

életében 

• tudja megmutatni és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat, tudja 

meghatározni és megfogalmazni földrajzi fekvésüket 

Fogalmak: Épülő lapos part, belterjes mezőgazdaság, havasi pásztorkodás, turizmus, 

energiagazdaság, nemzetiség, aszály, felszín alatti vizek, nemzeti kisebbség, települések, 

tanúhegy, karsztjelenségek, természeti erőforrás, fogyó és megújuló energiahordozó, 

élelmiszergazdaság 

Topográfia: Közép-Európa országai és fővárosaik, Finn-tóvidék, Alpok, Kárpátok, Kárpát-

medence, hazánk nagy tájai, Mezőföld, Kiskunság, Nagykunság, Mátra, Kékes, Bükk, 

Aggteleki karszt, Bakony, Vértes, Dunazúg-hegység, Somogyi-dombság, Tolnai-dombság, 

Mecsek, Soproni-hg., Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Duna, Sió, Zala, Tisza, Zagyva, Kőrös, 

hazánk megyéi és megyeszékhelyek 

KÉMIA: 

• Értse a periódusos rendszer lényegét, tudjon a periódusos rendszerből adatokat 

kiolvasni. 

• Ismerje a kémiai részecskék –atom, ion, molekula- fogalmát. 

• Használja a kémiai jelrendszert (vegyjel, képlet, egyenlet). 

• Tudja felírni a tanult elemek vegyjelét, a vegyületek képletét. 

• Értse a kémiai kötések –kovalens, ion, fémes- lényegét. 

• A főcsoportok legfontosabb elemeit és azok vegyületeit tulajdonságai alapján ismerje 

fel, tudja ezek előfordulását, előállítását és felhasználását. 

• Tudjon egyszerű egyenletet írni. 

• Ismerje a veszélyes anyagok jelét, tudja balesetmentesen használni a háztartási 

vegyszereket. 

• Tudja a kémiai anyagok környezeti hatásait, a természet, a környezet védelmének 

lehetőségeit. 

TECHNIKA: 

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

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

környezeti hatások tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése. Egyszerű karbantartási, 

javítási munkák önálló elvégzése. 

• Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során. 

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

érzékelésének, becslésének képessége. 

• Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett. 
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• A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű 

alkalmazása. 

• Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori 

életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. 

• 5 munkadarab elkészítése, bemutatása 

• A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvető 

balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek. 

• Ismeri a közműrendszerek (vízvezeték- és fűtési rendszerek) működését. 

• A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, 

elhárítása. 

• Felismeri az egészséget fenyegető veszélyeket 

FIZIKA: 

• Az elektromos áram fogalma 

• Vezetők és szigetelők felismerése 

• Az egyszerű áramkör részei és összeállítása 

• Áramköri jelek 

• Áramerősség mérése 

• Soros és párhuzamos kapcsolás szabálya, felismerése kapcsolási rajz alapján. 

• Az elektromos munka kiszámítása 

• A feszültség mérése 

• Az elektromos ellenállás fogalma, kiszámítása mértékváltás nélkül 

• Ohm törvénye 

• Az elektromos teljesítmény kiszámítása mértékváltás nélkül 

• Az elektromos áram hatásainak (hő, kémiai, élettani és mágneses) felismerése 

eszközöknél 

• Indukció fogalma, felismerése a gyakorlatban. 

• A váltakozó áram fogalma és jellemzése.  

• A váltakozó áramú generátor működési elve. 

• A váltakozó áram hatásai, és alkalmazásainak gyakorlati vonatkozásai. 

• A transzformátor felépítése, és gyakorlati alkalmazása. 

• Baleset megelőzési szabályok ismerete 

• Fénytani törvények (fényvisszaverődés, fénytörés) ismerete 

• Tükrök (sík, homorú és domború) alkalmazásai, ezek képalkotása 

• Lencsék (homorú és domború) fogalma 

• Domború lencse képalkotása és gyakorlati alkalmazása 

• A szemlencse és annak törési hibái 

ÉNEK-ZENE: 

• Képes az énekes anyagból 7 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből történő 

eléneklésére egyénileg is 

• Az új zenei elemeket felismeri kottaképről.  

• Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat 

szolmizálva olvassa 

• Képes egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, 

műfajához mérten. 

• A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 

10 alkotás) megismeri, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismeri 

RAJZ: 

• A geometriai alapfogalmak (mint: pont, egyenes, sík, tér, síkidomok, alapvető 

geometrikus testek) ismerete. 

• Ismerje, és tudja alkalmazni az árnyék fajtákat. 
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• Ismerje a fénytani alapfogalmakat (fény, spektrum, fény főszínek) a fénykeverés 

szabályosságait. 

• Ismerje a színtani alapfogalmakat (főszínek, alapszínek, láthatóságuk, telített szín, 

telítetlen szín, kevert szín, tompítás, derítés, fakítás). Összeadó és kivonó színkeverés 

ismerete. 

• Ismerje a főszínek fogalmát és a kontrasztokat (világos – sötét, hideg – meleg, 

komplementer, és alapvető-, minőségi, mennyiségi, telítettségi-, szimultán-, szukcesszív 

színkontrasztot). 

• Művészettörténetből ismerje a főbb „modern” stílusirányzatokat, ismerjen híresebb 

képviselőket. Ismerje a „modern” építészet főbb jellemzőit, anyagait, területeit.  

• Ismerje a népi építészet főbb jellemvonásait. 

• Ismerje a nézőpont, a 1-2-3-4 több iránypontos rövidülést. A feladatnak megfelelően 

tudja érvényesíteni a vonal- és levegőperspektíva alapvető szabályait (1- és két iránypontos 

rövidülés).  

• Rajzaiban legyen képes valamely technikai vagy természeti folyamat fázisait, 

változásait érzékeltetni.  

• Legyen képes a formák szerkezetét, arányait, felületi minőségeit érzékeltetni. Ismerje 

az emberi arc arányait, formáit szerkezetét.  

• Az emberi egészalak arányainak, szerkezetének ismerete. 

• Kép szöveg-betű összehangolása, térábrázolási konvenciók felhasználói szintű 

ismerete, használata.  

• Képes legyen elvont formákkal dolgozni. Ismerje a „modernség” jelenségét 

(nonfigurativitás).  

• Tudja alkalmazni az alapvető tapasztalati távlattani ismereteket (pl. utcák dombra fel 

és le).  

• Fesse meg egy tárgy színátírását. 

TESTNEVELÉS: 

Követelmények 

A tanuló képes: 

• önállóan összeállítani 6-8 ütemű gyakorlatot, 

• zenére bemutatni (saját összeállítású) 32 ütemű gyakorlatfüzért, 

• társaknak levezényelni 4-5 gyakorlatelemet tartalmazó szabad- kéziszer gyakorlatot. 

• biztonságosan mászni (függeszkedni) támaszban-, függésben karhajlítást-, és nyújtást 

végezni,  

• Egyensúlyozva járni talajon, szereken 

• Az 5-8 osztályban tanult tornaelemeket bemutatni talajon, szereken 

• 6-8 (8-10) elemből önállóan összeállított talaj, (illetve szer) gyakorlatot bemutatni. 

• Ismeri a tanult labdajátékok szabályait, alapmozgásait 

• bemutatni a helyes eséstechnikát 

• aerobic gyakorlatot összeállítani 

• Ismeri a szabadtéri testedzés (testnevelési óra) legfontosabb egészségi és 

balesetvédelmi rendszabályait. 

• egy szabadtéri sportágban elfogadható (jó) teljesítményt. 

TÖRTÉNELEM: 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Magyarország a világháborús vereségtől az 1956-os forradalom leveréséig 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

A Kádár-korszak jellemzői 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 
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Az alapvető emberi jogok, a gyermekek jogai, diákjogok 

Az államformákra és politikai rendszerekre vonatkozó történelmi ismeretek bemutatása 

A magyarországi törvényalkotás folyamatának megértése. 

A nyilvánosság politikai szerepének igazolása a médiából vett példák segítségével. 

Az Európai Unió működése (Kormánya, parlamentje, legfontosabb városai) 

A gazdaság legfontosabb szereplői, és kapcsolatuk a piacgazdaságban 

A pénz funkciói és formái 

Családi pénzkezelési technikák 

NÉMET: 

• Természeti környezetünk 

• Tágabb környezetünk, lakóhelyünk 

• Városi élet 

• Különböző lakóházak, épületek 

• Utazás, városi közlekedés 

• Tájékozódás a városban 

• Az iskola világa, tanulás, számítógép 

• Szabadidő, szórakozás, zene 

• Sport, sportágak, egészséges életmód 

• Visszaható-igék, névmások 

• Mellékmondatok különböző kötőszókkal 

• Igeragozás (jelen-, múlt-, jövőidő) 

• Tárgy- és részesesettel álló előljáró-szavak 

• Melléknévragozás 

• Vélemény megfogalmazása  

ANGOL: 

1. Present Simple and Present Continuous 

2. Past Simple (to be, there is, thereare) 

3. Past Simple (regular and irregularverbs) 

4. Comparative and Superlative of short and long adjectives 

5. Going to 

6. Present Perfect and Past Simple 

7. Present Perfect (ever, never, already, just, yet) 

8. Some-, any-, no9. 

Could/Can/Would …like? 

10. Let’s (not)…,Whatabout…?, Whydon’t we…? 

11. Past Continuous (while, when) 

Szóban: Tudjon bemutatkozni és bemutatni a családját és barátait. 

Tudjon mesélni a nyári élményeiről és jövőbeni terveiről.  

1. Present Simple 

2. Present Continous 

3. Past Simple 

4. Past form of verbs (regular; irregular) 

5. Daily Routine 

6. What are you doing now? 

7. What did you do in the summer holiday? 

8. Communication two hundred years ago and nowadays. 

INFORMATIKA: 

• Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos dokumentumot 

készíteni. 

• Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. 
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• Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket. 

• Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni. 

• Tudja használni az internet egyes szolgáltatásait. 

• Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. 

• Tudjon a szabadpolcon műveket keresni. 

• Legyen képes - segítséggel - a tárgyi katalógust használva egyszerű keresési feladatokat 

megoldani. 

• Tudjon forrásokra hivatkozni.  
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3.2 2. számú melléklet Kőrösis etikai kódex 
 Iskolánk jó hírű, magas szakmaiságú, hagyományai iránt elkötelezett, klasszikus 

értékrendet képviselő, nyitott, gyermekbarát iskola. Erőssége összetartó közösségében és a 

méltán elismert kőrösis szellemiségében rejlik. Kőrösi Csoma Sándor önismeretünk 

meghatározó szereplője. 

 Az iskolánkba betérő vendég ezzel a sajátos légkörrel, egyedi atmoszférával, a 

különleges Kőrösis szellemiséggel találkozik. Etikai kódexünk nem más, mint ennek a sajátos 

jellemnek a kifejeződése – egyszóval iskolánk ethosza. Iskolánk önarcképének karakteres 

vonásai arról ismerhetők föl, hogy a kőrösis pedagógus és diák: 

• büszke iskolájára, annak sikereire, az itt dolgozók és tanulók által elért eredményekre 

• igyekszik hozzájárulni a jó hírnév öregbítéséhez, tartózkodik minden olyan cselekedettől és 

megnyilvánulástól, ami az intézmény, az itt dolgozók és az itt tanulók hitelét bármilyen 

módon megkérdőjelezheti, 

• iskolája és társai iránti lojalitása minden kommunikációjában jelen van, tudatában van 

annak, hogy nyilvános megnyilatkozásaiban az intézményt is képviseli, 

• egyaránt fontosnak tartja testének, lelkének és jellemének folyamatos fejlesztését, 

• munkájában a lelkiismeretességre, a pontosságra és az alaposságra törekszik, 

• támogató légkört teremt, amely alapja az egyenrangú partneri kapcsolat, a bizalom, a 

meghallgatás, a megbecsülés és a törődés, 

• figyel társaira, együttműködő, korrekt, önmagát és másokat tisztelő, viselkedését, 

magatartását a kulturált emberekre jellemző jó modor, udvariasság, ízlés és önkontroll 

jellemezi. 

• szűkebb és tágabb közösségének aktív szereplője, 

• folyamatosan fejleszti kitartását, szorgalmát, bővíti tudását,  

• közreműködik környezete alakításában, rendben tartásában, 

• hozzájárul a különleges kőrösis iskolai kulturális környezet formáláshoz és tovább 

örökítéséhez, nem kérdőjelezi meg a kőrösis hagyományokat és alapelveket, 

• napi megjelenésével, öltözetével és viseletével, továbbá kulturált viselkedésével is kifejezi 

megbecsülését az iskola szereplői iránt. 

• az iskola által kiadott - diákokat érintő - dokumentumok megalkotásában felelősséggel részt 

vesz, ezek elfogadásában és érvényre juttatásában igyekszik tevékenyen részt vállalni. 
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3.3 3. számú melléklet Ebédlő házirendje 
• Az ebédlőben tanulóink felnőtt felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak.  

• Az ebédlőben is kötelessége tanulóinknak az önmaguk és társaik testi épségét védő 

szabályokat, továbbá az ügyeletes tanári utasításokat betartaniuk. 

• Az ebédelés alatt elvárjuk mindenkitől az alapvető emberi normák betartását, mások tiszta, 

rendezett körülmények közötti étkezeshez való jogának tiszteletben tartását. 

• Baleset megelőzési és szervezési szempontból az iskolai ebédlő megközelítése a könyvtár 

felőli bejáraton át történik, míg az ebédlő elhagyása az aulára nyíló ajtón keresztül történik. 

• Az alsó tagozatos csoportok az ebédeltetésükkel megbízott nevelővel érkeznek az ebédlőbe. 

• Étkezés előtt és alatt mindenkitől elvárjuk az alapvető higiéniai és a kulturált étkezésre 

vonatkozó szabályokat. Az alsósok tanítójuk irányításával végzik el az étkezés előtti 

tisztálkodási feladataikat, a felső tagozatosok az ebédlői folyosón elhelyezett mosdóknál 

kötelesek kezet mosni az étkezés megkezdése előtt. 

• A felsősök önállóan ebédelnek, de a rendet az ebédlői ügyelettel megbízott kolléga 

felügyeli. 

• A sorban állásnál elvárjuk a fegyelmet és az érkezési sorrend betartását. 

• Minden diákunktól elvárjuk, hogy köszöntse a konyhai dolgozókat, az ebédelés 

befejezésekor pedig megköszönje az ebédet, majd köszönjön el a konyhai dolgozóktól és 

az ebédlőben tartózkodóktól felnőttektől és diáktársaiktól. 

• A felső tagozatos tanulók iskolatáskáikkal érkeznek az ebédlőbe, azokat az erre a célra 

kialakított tároló felületre helyezik. 

• Az ebédelés önkiszolgáló rendszerben működik. Az étkezés befejezése után mindenki 

egyéni kötelessége az asztalt rendben hagyni a következő étkezők vagy csoport számára.  

• Az ebédlőben utolsónak étkező csoport illetve tanulók feladata az asztalok teljes leszedése, 

a terítők összehajtása, a vizeskancsók kiürítése. A székek asztalokra történő felrakása a 

kijelölt napközis csoport feladata. 
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3.4 4. számú melléklet Napközi otthon és tanulószoba házirendje 
• A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére 

történik. 

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

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

napközi otthoni elhelyezését. 

• A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló 

tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 

• Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba év közbeni igénybevételét a gyengébb 

tanulmányi eredményű (elégséges átlagteljesítményű) tanulok esetében, a hosszabb 

hiányzást követően, valamint akkor, ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják. 

• Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint 

felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

• Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladna a közoktatási 

törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a 

tanulók, akiknek mindkét szülője dolgozik, akik állami gondozottak, akik nehéz szociális 

körülmények között élnek. 

• Minden napközis és tanulószobás diákunk joga, hogy: 

 Nevelői, szaktanárai segítségét kérje a számára nehezen érthető tananyagrészek 

feldolgozásához, vagy személyi gondjai, problémai megoldásához. 

 Ötleteivel segítse a napközis illetve a tanulószobai csoport munkáját. 

 Részt vegyen a csoport által illetve számára szervezett programokon. 

 A csoportjára vonatkozó közösségi szabályok kialakításában részt vegyen. 

• Napközis és tanulószobás diákjaink kötelessége, hogy 

 A tanuláshoz szükséges felszerelését hiánytalanul hozza magával. 

 A csoportjára vonatkozó közösségi szabályokat betartsa. 

 A napközi illetve a tanulószoba helyiségének rendjére ügyeljen. 

 Mielőtt hazaindulna, tegyen rendet padjában és környékén, székét helyezze a padra. 

 Mindazt a házi feladatot, amelynek elkészítéséhez a napközi illetve a tanulószoba ideje 

alatt nem volt elegendő idő, otthon elvégezze. 

• Egyéb rendelkezések 

 Napközis és tanulószobás diákunk a csoportot vezető pedagógus engedélye nélkül nem 

hagyhatja el csoportját. 

 A napközi illetve a tanulószoba rendjétől eltérő időben csak a szülő írásos kérésére 

távozhat diákunk a foglalkozásról. 

 A tanulóidő védett, ezért a szülői kérésre történő távozás csak ezen időpont előtt vagy 

után lehetséges. 

• A tanév kezdetekor a napközis foglalkozást kérő szülőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy 

gyermeke a foglalkozásokról mikor és kivel távozhat. Amennyiben a körülményekben 

változás következik be, erről köteles a csoportvezető pedagógust írásban értesíteni. 

• A napközi otthon rendje: 

• A napközi otthon ideje: az utolsó tanóra végétől 16.10-ig 

• Ügyelet ideje: 16.10-től 17.10-ig 

• Tanulóidő az 1.-3. évfolyamon: 14.30-tól 15.30-ig 

• Tanulóidő a 4. évfolyamon: 14.30-tól 16.00-ig 

 

• A tanulószoba rendje: 

 A tanulószoba ideje: az utolsó tanóra végétől, a napi órarendtől függően, de legkésőbb 

14.30-ig 

 Ebédidő: 13.30-tól  
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3.5 5. számú melléklet Számítástechnikai gépterem házirendje 
• A géptermet használhatja minden iskolánkba járó tanuló, tanfolyamon résztvevő felnőtt 

illetve pedagógus. 

• Tanulóink és a tanfolyamokon résztvevő felnőttek csak pedagógus felügyelete mellett 

tartózkodhatnak a teremben. 

• A géptermet igénybe vevő gyerekek es felnőttek a legnagyobb körültekintéssel járnak el. 

Óvjak az eszközöket, azokat rendeltetésszerűen használják. 

• A nem rendeltetésszerű használatból eredő illetve a szándékosan okozott kárt a 

felhasználónak meg kell téríteni. 

• A számítógép rendellenes működéséről, füstszag érzékeléséről a foglalkozást tartó 

pedagógust azonnal tájékoztatni kell. 

• Tilos a gépteremben enni es inni. Élelmiszer csak zárt csomagolásban vihető be. 

• A gépterem irányítója a foglalkozást vezető tanár illetve a rendszergazda. Minden vitás 

kérdés eldöntésében ők az illetékesek. 

• A felhasználók korlátozás nélkül használhatják a rendszerben feltelepített programokat és 

egyéb dokumentumokat, de a gép alapvető beállításait (asztal, egér stb.) nem változtathatják 

meg. Ha erre valamilyen ok a miatt a felhasználó rákényszerül, feladata elvégzésekor 

köteles az eredeti állapotot visszaállítani. 

• A felhasználók létrehozhatnak egy személyes könyvtárat, azon belül alkönyvtárakat. 

Munkáikat valamint letöltött anyagaikat ezekben helyezhetik el. Saját anyagaikat 

elmenthetik cserélhető adathordozókra. A gépek merevlemezen tarolt személyes 

anyagokért a foglalkozást tartó pedagógus es a rendszergazda semminemű felelősséget nem 

vállal. 

• A felhasználónak nincs joga arra, hogy mások személyes mappáiban lévő anyagot 

megtekintse, módosítsa, törölje. 

• Minden felhasználónak szigorúan ügyelnie kell arra, hogy a szerzői joggal kapcsolatos 

előírásokat betartsa. Még átmenetileg sem telepíthetők olyan programok, amelyek 

használatát vagy másolását jogszabályok tiltják. 

• Mindenki használhatja szükség esetén saját, jogszerűen birtokolt multimédiás anyagait. 

Mivel ezek egy része olyan, hogy csak a gépre való feltelepítés után futtathatók, a munka 

befejezése után a feltelepülő fájlokat törölni kell. (Kivéve, ha erre a foglalkozást tartó 

pedagógus vagy a rendszergazda engedélyt ad.) 

• Nem engedélyezett, hogy a gépekre a felhasználó játékot telepítsen, vagy az internetről a 

merevlemezre töltsön. 

• Az Internet napjainkban nagyon sokrétű felhasználási lehetőséget nyújt. A felhasználó 

mindezekkel élhet, de anyagi kötelezettséget (pl.: árurendelés) nem vállalhat. 

• Tilos az erőszakot sugalló és szexuális tartalmú objektumok képernyőre tétele. 

• Mivel az azonnali üzenetküldő programok (chat, MSN, stb.) tartalmat technikailag nem 

tudjuk ellenőrizni, ezért a számítástechnikai foglalkozásokon ennek használata csak a 

foglalkozást vezető hozzájárulásával történhet. 
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3.6 6. számú melléklet A könyvtár házirendje 
A házirend a könyvtárat használok jogait es kötelességeit tartalmazza. 

Az iskolai könyvtár használói: 

• az iskola tantestülete 

• az iskola dolgozói 

• az iskola tanulói 

A beiratkozás és a szolgáltatás igénybevétele ingyenes 

• A könyvtár szolgáltatásai: 

 helyben használat 

 egyéni (kutatómunka) 

 csoportos (könyvtárismereti óra), könyvtári szakóra, 

• kölcsönzés 

Helyben használat 

• A könyvtárhasználóknak joguk van az állomány egyéni vagy csoportos használatához 

nyitvatartási időben. A kézikönyvtár állományrésze csak helyben használható. 

Kölcsönzés 

• A tanulók részére: 

 A könyvtárhasználóknak joguk van az állomány kölcsönözhető részének 

kölcsönzéséhez. A kölcsönzés szabályait a használok az állomány védelme érdekében 

kötelesek betartani. A könyvtárból könyvet kivinni a könyvtáros tudta nélkül szigorúan 

tilos. A tanuló kérésére a könyvtáros a könyvtári olvasójegyet megőrzi, ami azonban 

nem indok arra, hogy a rajta feltüntetett a könyv visszaszolgáltatását igazoló határidőt 

nem kötelesek betartani. A kölcsönzési idő két hét. Egy tanuló egy időben legfeljebb 2 

könyvet kölcsönözhet. Az elsős tanulok legfeljebb egy könyvet. A könyv átvételét a 

tanulok aláírásukkal (az elsős, még írni nem tudó tanulók részére az óvodai jel 

megengedett) igazoljak. 

• Az iskola pedagógusai és többi dolgozója részére: 

 A pedagógusok egész évre kölcsönözhetnek letéti állományt a gyakran használatos kézi 

könyvekből, amelyeket az év végén kötelesek visszaszolgáltatni 

A kölcsönzés nyilvántartása: 

• A nyilvántartás nyilvántartó kartonokon és számítógépen történik úgy a tanulok, mint a 

pedagógusok részére. 

Nyitvatartási idő: 

• A nyitvatartási időt a könyvtáros a tanév kezdetén a könyvtár bejárata melletti hirdetőtáblán 

feltünteti. 

• A könyvtárban tilos étkezni, hangoskodni, bármilyen zajjal járó tevékenységet folytatni. A 

könyvtárat használó kötelessége, hogy a könyvekre vigyázzon. Az elveszett könyveket a 

kölcsönző köteles megtéríteni, a megrongált könyveket megjavíttatni vagy azok 

ellenértékét megtéríteni. 

• Az iskolából távozó dolgozók, tanulók kiléptetésére az esetleges könyvtári tartozás 

kiegyenlítése után van lehetőség. A kiléptető lapot az iskolatitkárságról lehet kérni és azon 

a könyvtáros aláírásával és a könyvtár bélyegzőjével igazolja a tartozás rendezését. 

• Az a tanuló, aki a megadott időpontra a könyveket, a következő alkalommal csak egy 

könyvet kölcsönözhet. Ismételt késés esetén csak helyben használhatja a könyvtárat, nem 

kölcsönözhet. 
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3.7 7. számú melléklet Tornaterem, öltözők és sportszertár házirendje 
• A testnevelési órákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét védő 

szabályokat és a tanári utasításokat betartani. 

• A testnevelés órákon csak tiszta tornafelszerelésben jelenhetnek meg a tanulók. Ezt a 

testnevelő tanárok ellenőrzik és bírálják el. 

• Balesetvédelmi okból semmilyen ékszert nem viselhetnek a tanulók. 

• A tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni. 

• A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni. A testnevelési órák 

kezdetéig az öltözőben kötelesek várni a tanulók. 

• A balesetet az igazgatónak haladéktalanul jelenteni kell, és baleseti jegyzőkönyvet kell 

felvenni. 

• A szertárból csak a kijelölt felelősök vihetik ki a szükséges szereket. Óra végén az ő 

feladatuk visszatenni azokat. 

• Testnevelés óra illetve minden sport- és csoportfoglalkozás után a tornatermet és az 

öltözőket tisztán, rendben kell hagyni, mely az óravezető tanár, szervező szakember 

felelőssége. 

• A testnevelés óra után lehetőleg mindenki tisztálkodjon, öltözzön vissza aznapi viseletébe. 

• A tornaterembe utcai cipőben bemenni tilos. 

• A házirend egy példányával az iskola valamennyi tanulója rendelkezik. 

• Köteles gondosan megőrizni általános iskolai tanulmányai végéig, s azt a nyolcadik év 

végén az osztályfőnöknek leadni. 
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4 Záró rendelkezések 

4.1 A Házirend hatálya 
• A Házirend kiterjed az intézmény valamennyi használójára. A Házirend tartalmát az 

intézmény tanulói, a tanulók szülei (gondviselői) és az iskola dolgozói kötelesek 

megismerni minden átdolgozáskor és minden tanév elején. 

• A Házirendet a szülői választmány és diákönkormányzat véleményezése után a 

nevelőtestület elfogad, a fenntartó jóváhagy. 

• Jelen Házirend a Nkt. 25. § (4) értelmében nevelőtestületi jóváhagyásával egy időben lép 

hatályba és ezzel egyidejűleg minden korábbi Házirend hatályát veszti. 

A Házirend egy példányával minden osztályfőnöknek és diákönkormányzat vezetőnek 

rendelkeznie kell. 

 

Dunakeszi, 2019. november 11. 

 

……………………………………….. 

az intézmény igazgatója 

4.2 Legitimációs záradék 
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola házirendjét a nevelőtestület 2019. november ….. napi 

értekezletén megtárgyalta és elfogadta. 

 

Dunakeszi, 2019. november 11. 

……………………….. 

igazgató  

 

 

 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola házirendjét a szülői közösség 2019. november …. 

napi ülésén megtárgyalta és véleményezte. 

 

Dunakeszi, 2019. november …... 

……………………….. 

SZMK képviselője 

 

 

 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola házirendjét az iskolai diákönkormányzat 

megtárgyalta és véleményezte. 

 

Dunakeszi, 2019. november …… 

…………………………….. 

DÖK képviselője 


