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1. Általános rendelkezések 

1.1 A házirend az iskolai belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve 

szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli 

rendezvényeken. 

1.2 A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt.  

1.3 A házirend folyamatosan érvényes, az iskola területére való belépéstől annak jogszerű 

elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. 

1.4  Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan iskolai 

belső szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk az iskola szervezeti 

és működési szabályzata, valamint pedagógiai programja.  

1.5 Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és 

kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával 

kapcsolatos helyi szabályokat.  

1.6 A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákönkormányzat egyetértési jogának 

gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki 

kezdeményezheti (lásd: záró rendelkezések). 

1.7 A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van 

helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák. 

1.8 A házirend elolvasható a tanári szobában, az iskola valamennyi osztálytermében, 

megtekinthető az iskolai honlapon. 
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2. Az alkalmazott jogszabályok 
 

A házirend alapját a következő dokumentumok képezik: 

 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 Az iskola pedagógiai programja 

 az iskolai SZMSZ vonatkozó részei 

2.1 A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja 

fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a 

hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az iskola 

területén is.  

 

 

3. Tanítási órák, szünetek időtartama, csengetési rend 

3.1 A tanítási órák 45 percesek, a szünetek hossza változó 5-20-20-10-10-5-5  perces 

szünetek követik egymást. A tanírási órák kezdetét és végét (a tanóra vége előtt 5 perccel 

jelzőcsengetés hangzik el) csengőszó jelzi  az alábbiak szerint: 

0. óra     710 –   755   szünet:   755 –   800  

1. óra     800 –   845   szünet:   845 –   905  

2. óra        905 –   950   szünet:   950 – 1010  

3. óra    1010 – 1055   szünet: 1055 – 1105  

4. óra    1105 – 1150   szünet: 1150 – 1200  

5. óra    1200 – 1245   szünet: 1245 – 1250  

6. óra    1250 – 1335   szünet: 1335 – 1340  

7. óra   1340 – 1425 
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4. Az iskola munkarendje 

4.1 Az iskola 700- 1800 tart nyitva. A foglakozások az intézményben 710-1800 között 

tarthatnak. Az ettől eltérő időpontokról tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat. 

4.2 Az iskolában 730-1600 –ig található felelős személy, tanári ügyelet 730 – 1250 között van. 

Az iskolába az első tanítási óra előtt 15 perccel (745 óráig) kell a tanulónak beérkeznie, hogy 

legyen ideje az első tanítási órára felkészülni. Tanterembe 7 óra 45 perc után mehet be, kivéve, 

ha a tanító, szaktanár másképp dönt. A szaktantermekbe a tanuló csak tanárral együtt 

tartózkodhat. 

4.3 Azon tanulókra, akik órarendje eltér az előző pontban foglaltaktól, a fenti pont nem 

vonatkozik. Ők kötelesek az első tanórájuk előtt legalább 5 perccel korábban megérkezni. 

4.4    Tanítási idő alatt az iskola épületét csak az ügyeletes tanár, az osztályfőnök és 

rendkívüli esetben az igazgató, ill. az igazgatóhelyettes engedélyével hagyhatja el a tanuló. 

4.5 A tanulónak a tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben, a foglalkozás 

helyszínén kell tartózkodnia! Ügyelnie kell az osztálytermek közösen kialakított rendjére! A 

szaktantermek rendjét a szaktanárok ismertetik a tanév első tanítási óráján. Ha a tanuló késik 

az óráról, akkor a késés időtartamát a tanító vagy a tanár a naplóban rögzíti. Ha a késések 

időtartama eléri a 45 percet, a legutolsó késés óráját az iskola igazolatlannak tekinti. 

4.6 A tanítási órák, iskolai foglalkozások, eredményességét a tanuló fegyelmezett 

magatartással segítse, a tanító, a tanár útmutatása szerint végezze el feladataidat! Ha szüksége 

van rá, kérjen tanítótól, tanártól segítséget! Vegye figyelembe, hogy a tanítási órán, 

foglalkozásokon a többi tanulónak joga, hogy nyugodt körülmények között dolgozhassanak, 

munkájukban senki sem zavarhatja őket! A tanítási órák előkészítésében, lezárásában a tanuló 

a tanítók, az osztályfőnök, a szaktanárok útmutatása szerint vegyen részt! 

4.7 A tanulónak az óraközi szüneteket az időjárásnak megfelelően vagy az udvaron vagy a 

folyosón kell töltenie. Az udvaron csak tanári engedéllyel és felnőtt felügyelet mellett 

tartózkodhat a tanuló délelőtt és délután egyaránt.  

4.8 Szünetben az osztályteremben csak a hetes tartózkodhat. A szaktanteremben csak a 

tanár felügyelete mellett maradhat bent a tanuló. A tanteremben található eszközök, 

berendezések is csak az ő megbízásával, engedélyével, és felügyelete mellett használhatók! 

A tornateremben, öltözőkben és a szertárban csak az illetékes tanár jelenlétében 

tartózkodhatnak a tanulók. 

4.9 A hetes feladatai: 

- letöröli a szünetben a táblát, gondoskodik krétáról, táblafilcről, a szellőztetésről 

- az óra elején jelenti a tanárnak a hiányzókat,  

- jelenti az irodán, nevelőiben, ha öt perccel a becsöngetés után sem érkezett tanár a 

tanórára,  
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- ellátja az osztályfőnök, szaktanár által rá bízott feladatokat. 

4.10 Az ügyeletes tanuló feladatai: 

- biztosítja az általa felügyelt területen a rendet, 

- kiszűri a rendbontókat és jelenti az ügyeletes nevelőnek, 

- észleli rendellenességeket, jelenti az ügyeletes nevelőnek, 

- segít a tízóraiztatásban, a becsengetésnél a sorakoztatásban, a bevonulásban. 

4.11  A szülők reggel 745-800 óráig kereshetik föl az iskola tanárait, ettől eltérő időpontról a 

tanárok értesítést küldenek. Idegen személyek az épületben csak az iskolatitkári, igazgatói vagy 

tanári szobában történt bejelentkezést követően tartózkodhatnak.  

4.12 Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után csak akkor lehet bent a tanuló, ha: 

- napközis vagy tanulószobás foglalkozáson vesz részt,  

- az iskolában ebédel,  

- szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari foglalkozáson vesz részt,  

- a diákönkormányzat megbeszélésén vesz részt,  

- iskolai szervezésű programon, vagy annak előkészítésében vesz részt,  

- a tanító, az osztályfőnök engedélyezte, hogy bent legyen. 
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5. Általános szabályok 

5.1 Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelés 

órákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy, vagy a 

intézményvezető azt írásban elrendeli. 

5.2 Balesetvédelmi okokból műköröm viselése nem ajánlott. 

5.3 Utcai cipőben a tornateremben tartózkodni tilos. 

5.4 A termekben lévő tv- és videó-készülékek, digitális táblák és tartozékaik, számítógépek, 

laptopok csak tanári felügyelettel használhatók. 

5.5 A tanulóknak és a dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral 

érkezzenek. A kerékpárokat reggel 730 és 800 óra között helyezhetik el a kerékpártárolóban. Az 

iskola udvarán a kerékpárokkal játszani, versenyezni tilos. 

5.6 Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett, vagy engedélyhez kötött 

szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása és az abban való részvétel. 

5.7 Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt és 

kábító hatású szereket fogyasztani tilos. 

5.8 Az iskola területére pirotechnikai eszközöket behozni tilos. 

5.9 Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy bármely iskolai munkával 

kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. Az ellenőrzőbe bevezetett információkat a 

szülőkkel hetente alá kell íratni, ennek havonkénti ellenőrzését az osztályfőnök végzi el. 

5.10 Tanítási órákon a mobiltelefon használata tilos tanulóknak és pedagógusoknak egyaránt. 

Telefont csak írásos szülői engedéllyel hozhat a tanuló (külterületről bejáró, másik településről 

ingázó tanuló). A készüléket kikapcsolt állapotban kell tartani, s az iskolából való távozáskor 

aktiválható újra. Amennyiben a tanuló ennek ellenére tanítási időben, szünetek alatt használja, 

a pedagógus elveheti azt, s kizárólag a szülő részére szolgáltatja vissza. Készülékért felelősséget 

az intézmény nem vállal. 

5.11 Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani. Tilos az iskolába audio-vizuális 

eszközöket behozni. Tanítási órákon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, 

kommunikátor, okostelefon (smartphone), tablet, i-pod, walkmen, okosóra, MP3-, MP4-

lejátszó és bármilyen hordozható digitális lejátszó vagy más, a tanítás-tanulás jelentős 

megzavarására alkalmas eszköz használata tilos.  

5.12 Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, 

szúró- és vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony 

vegyszer, robbanószerek. 
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5.13 Az intézménybe tilos olyan hajtógáz tartalmú palackot (pl. dezodor) behozni, amellyel 

a tanuló veszélyezteti önmaga, illetve társai testi épségét (pl. égési sérülés). 

5.14 A tanulók hozzátartozóikat, barátaikat és ismerőseiket csak előzetes igazgatói 

engedéllyel fogadhatják az intézmény területén. 

5.15 Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső 

szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben 

részesülhet. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetés kiszabásának szabályait jogszabály 

határozza meg. 

5.16 Az intézmény nevelőtestülete elvárja, hogy a tanuló az általános iskolás életkornak 

megfelelő hajviseletet viseljen, az évszaknak megfelelő, nem hivalkodó ruházatban jelenjen 

meg. 

5.17 A tanítási órákon, illetve szünetekben kép-, hang-, vagy videofelvétel készítése, annak 

nyilvános helyen, közösségi oldalakon, video megosztókon való közzététele tilos. 
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6. A napközi otthonba, tanulószobai foglalkozásra  történő felvétel 

rendje 

6.1 A napközis foglalkozások 1245-1600 óráig, a tanulószobai foglalkozások 1335-1600 óráig 

tartanak. 

6.2 A tanuló szülei kérésére korlátozás nélkül igénybe veheti az általános iskolai napközit, 

tanulószobai foglalkozást. 

6.3 A következő tanévre a napközi otthonba való felvételt augusztus utolsó napjáig kérheti 

a tanuló. Indokolt esetben mód van arra is, hogy tanév közben igényelje a napközit. Az első 

osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik.  

6.4 A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a tanuló szülei személyes vagy írásbeli 

kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés 

hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 

6.5 Lehetőség van a napközi otthonos ebéd/menzai szolgáltatások igénybevételére. Az 

igénylést szülői aláírással ellátva adhatja le a tanuló. 

Az iskolai szervezett étkezések (tízórai, ebéd, uzsonna) és az ebédlő használatának rendje:  

- az alsó tagozatos tanulók az első, a felső tagozatosok a második szünetben, csak 

az ügyeletes nevelő kíséretével vonulhatnak át az ebédlőbe és tízóraizhatnak 

- az ebédeltetés több csoportban történik, az időbeosztásról a napköziben 

dolgozó pedagógusok döntenek, 

- az uzsonnát a csoportok megbízott tanulói hozzák át az iskolába, melynek 

elfogyasztása 15 óra után történik, 

- az uzsonnát közvetlenül az ebéd után csak az a tanuló kérheti, aki a napközis 

nevelőnek jelezte, hogy a délutáni napközis foglalkozásról, tanulószobáról - 

szülője írásbeli kérésére - távol marad 

- az ebédlőben tanuló csak akkor tartózkodhat, ha ott étkezik, 

- az ebédlőt, és az étkezéshez szükséges eszközöket (evőeszközök, pohár) 

rendeltetésének megfelelően kell használni, 

- az ebédlőben kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat a tanuló, 

- az étkezésre vonatkozó illemszabályokat mindig be kell tartani, 

- az ebédlőben a tanuló által okozott bármilyen kárt, rongálást a szülőnek meg 

kell térítenie. 
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7. A tanórán kívüli tevékenység 

7.1 Az iskolai rendezvényeken és az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken 

is a tanító, az osztályfőnök útmutatása szerint viselkedjen a tanuló, magatartásával segítse a 

rendezvény sikerét, eredményességét, a tanító, osztályfőnök kérése szerint vegyen részt a 

rendezvények előkészítésében, lezárásában. 

7.2 Az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein az iskolában ünneplő ruha 

kötelező. Az ünneplő ruha a lányoknak sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz, fiúknak sötét 

nadrág, fehér ing. 

7.3 A tanuló az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus 

engedélyével hagyhatja el.  

7.4 Szakköröket a tanulók megfelelő létszámától (min. 10 fő), és érdeklődésétől függően, a 

pedagógiai program és a pedagógusok javaslata alapján indít az iskola. A szakkörök, 

felkészítők vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika 

alapján történnek.  

7.5 A foglalkozások indításáról minden év szeptember 15-ig az előzetes igények felmérése 

alapján az igazgató dönt. 

7.6 Az iskola a szakkörökért, a törvényesség betartása mellett, megfelelő térítési díjat 

kérhet. A térítési díj összegéről a tanév elején a szakkör vezetője tájékoztat. 

7.7 A szakkörök, sportkörök szeptember közepén, október elején kezdik meg működésüket, 

és a tanév végéig tartanak, ha erről az intézmény vezetője másképp nem dönt. 

7.8 Ha e foglakozásokra a tanuló jelentkezik, számára a foglalkozások látogatása egész 

évben kötelező. Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére, és a foglalkozást vezető 

tanár döntése alapján van lehetőség. 

7.9 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.  Ha a tanuló a 

tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul hiányzik, az igazgató engedélyével a  

foglalkozásról kizárhatóvá válik. 

7.10 A tanuló vallásának megfelelő hitoktatásban részesülhet. Erre vonatkozó írásos 

kérelmet a szülő az előző tanév végén tehet. Az így kialakított csoportok összetételét a 

későbbiekben változtatni nem lehet. 

7.11 Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat (pl. diszkót, 

teadélutánt stb.) lehet szervezni 15 tanulónként egy felügyelő pedagógus részvételével. Ehhez 

legkésőbb a rendezvény előtti egy héttel az iskola igazgatójának engedélyét kell kérni, és 

egyeztetni kell a szükséges termeket és felszereléseket. 
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A rendezvényre tilos alkoholt, energiaitalt, drogot, cigarettát, e-cigarettát hozni, és fogyasztani, 

továbbá tilos bódult, alkoholos állapotban megjelenni. Nem megfelelő viselkedés esetén a 

felügyelő pedagógus kérésére a tanulónak el kell hagynia a rendezvény helyszínét. 
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8. A hiányzások igazolásának rendje 

8.1 Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradást a szülőnek vagy orvosnak kell igazolnia 

az iskola szervezeti és működési szabályzatában írtak szerint. 

8.2 A hiányzás igazolását az iskola szervezeti és működési szabályzatának előírásai szerint 

az osztályfőnökök végzik. A tanulók hiányzásukat 1 munkanapon belül kötelesek igazolni. Az 

orvosi igazolást igazolási nyomtatványra, vagy a tájékoztató füzetbe kell bejegyeztetni, azt az 

egyik szülőnek alá kell írnia.  

8.3 Az iskola tanulói évente legfeljebb három nap időtartamra – szüleik előzetes írásbeli 

kérelmére – engedélyt kaphatnak a távolmaradásra. Az osztályfőnök utólagos szülői igazolást 

nem fogadhat el. A három napot meghaladó előre látható hiányzáshoz az osztályfőnök javaslata 

alapján az igazgató engedélye szükséges. 

8.4 A tanulók osztályzatait, igazolt és igazolatlan mulasztásait, késéseit, továbbá dicséreteit 

és elmarasztalásait a pedagógusok az elektronikus naplóban rögzítik. A tanulói késéseket is be 

kell írni a naplóba, ha késések miatt összeadódik 45 perc, az egy óra igazolatlan hiányzást jelent. 

8.5 A szülők és a diákok számára az iskola lehetőséget ad az előbbiekben felsorolt adatok 

megtekintéséhez, továbbá az osztályfőnök feladata az elektronikus osztálynapló adatainak és a 

tanuló tájékoztató füzetével (ellenőrző) való egybevetése. A tájékoztató füzet pontos vezetése 

minden tanuló feladata. A kapott osztályzatot, értesítést a tanulónak haladéktalanul meg kell 

mutatnia a szülőnek, aki a tényt aláírásával igazolja. 

8.6 Ha a tanuló tanítási időben az iskolaorvos vagy iskolafogászati rendelésén vesz részt, 

akkor a szaktanár hiányzónak tekinti, és a naplóba igazolt hiányzónak bejegyzi. A tanuló a 

délelőtti szakrendelést csak sürgős esetben a szülő kérésére akkor veheti igénybe, ha délután 

nincs rendelés. 

8.7 Ha a tanuló sportversenyen vagy tanulmányi versenyen vesz részt, azt úgy kell tekinteni, 

mintha a tanuló hivatalos ügy miatt maradt volna távol, és igazolt mulasztásnak tekintjük. 

8.8 Hiányzás esetén az ebédet legkésőbb előző nap le kell mondani a gyermekélelmezési 

konyhán. A le nem mondott étkezést ki kell fizetni. 

8.9 250 órát, vagy egy adott tantárgyból az óraszámok harminc százalékát meghaladó 

hiányzás esetén, a köznevelési törvény ide vonatkozó szabályai az irányadók. Ha a tanuló a 

tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.  

8.10 Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan 

mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök feladata. Minden alkalommal 

tájékoztatni kell az igazgatót. 
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a. 1  igazolatlan óra esetén: 

 

Az oktatási intézmény a gyermek első igazolatlan hiányzása esetén értesíti a gyermek szülőjét, 

az értesítésben felhívja a szülő figyelmét a hiányzás következményeire. 

Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az 

iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

 

b. 10-29 igazolatlan óra esetén: 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan óráinak száma egy tanítási évben eléri a tízet, akkor az iskola 

igazgatója értesíti a település jegyzőjét és a gyermekjóléti szolgálatot is. Az értesítést követően 

a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, 

melyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és 

az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.  

 

c. 30-49 igazolatlan óra esetén: 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola 

tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a 

gyermekjóléti szolgálatot.  

 

d. 50 órát meghaladó igazolatlan óra esetén: 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola 

igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt 

és a kormányhivatalt. 

  



 oldal 14 
 

9. Tantárgyválasztás 

9.1 Azokban az esetekben, amikor valamely tantárgyat csoportbontásban tanít az iskola, 

(angol, német) a tanuló  megválaszthatja, hogy melyik, képességeinek, szándékainak legjobban 

megfelelő csoportban szeretné az adott tantárgyat tanulni.  

9.2 Módosítás esetén az idegen nyelvek tekintetében a különbözeti vizsga letétele kötelező.  

9.3 Az erkölcstan és  hit- és erkölcstan tantárgy esetén a tanuló a következő tanévre 

szabadon választhat a szülő írásos jóváhagyása mellett. 

9.4 A csoportbontási lehetőségekről az előző tanév végén, legkésőbb az első tanítási héten 

az osztályfőnök tájékoztatja az érintett tanulókat. 

 

 

10. Elektronikus napló használata 

10.1 Az iskola elektronikus naplót használ a tanulók érdemjegyeinek, továbbá a haladási és 

mulasztási adatok rögzítésére. 

10.2 Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő az online felületen az iskola 

által – szülői jogon – biztosított jelszó használatával beletekinthet, továbbá a napló szervezeti 

és működési szabályzatban meghatározott módon hitelesített papíralapú másolatát is 

megtekintheti az iskola tanári helyiségében az osztályfőnökkel megbeszélt időpontban, illetve 

a fogadóórán. 

10.3 Az iskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségeinek egy részét is az elektronikus naplón 

keresztül teljesíti. Az osztályfőnök a digitális napló útján is tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, 

a szülői értekezletek időpontjáról és más, fontos eseményekről legalább öt nappal az esemény 

előtt. 

10.4 Ha a tanuló becsengetés és a tanár után érkezik a terembe az elektronikus napló 

mulasztási részébe bejegyzést kap, mely a késés időtartamát jelenti. A késéből adódó idők 

összegzésével a tanuló igazolatlan órát kap, ha az elérte a 45 percet. Öt igazolatlan óra egy 

igazolatlan napot jelent, mely a bizonyítványba is bekerül. 

10.5 A 2019/2020. tanévtől a gondviselőnek lehetősége van kéréseit, a tanuló hiányzásának 

igazolását az elektronikus napló e-ügyintézés felületén megtenni. 
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11. Tanulmányok alatti vizsga, osztályozó, javító vizsgával kapcsolatos 

tudnivalók 

11.1 Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a 

helyi tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási 

feltételek alkotják.  

11.2 A tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsga, osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló 

vizsga) tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola 

igazgatója határozza meg a jogszabály adta keretek között, az intézmény munkatervében 

rögzítettek alapján – összhangban a többi iskolai szabályozó norma előírásaival –, s hirdetmény 

formájában a tanulói tájékoztatás fórumain és az osztályfőnökök útján a tanulók és szüleik 

tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően negyven nappal.  

11.3 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzatainak 

megállapításához a házirend 8.9. alfejezetében felsorolt esetekben (mulasztás esetén), vagy ha 

a tanórai foglalkozások alól felmentették (magántanuló). 

11.4 Az osztályozó vizsga időpontja félévkor február 1-15. között, tanév végén: a 

javítóvizsga időpontjában van. 

11.5 Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétlőként 

folytathatja. 

11.6 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha: 

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

 az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik. 
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11.7 A javítóvizsga az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 

augusztus 31-éig terjedő időszakban szervezhető. 

11.8 A tanuló független vizsgabizottság előtt is számot adhat tudásáról. A független 

vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. 

11.9 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, a mulasztás miatti osztályozó vizsga esetén az engedély 

megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából 

független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, 

hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon 

belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó 

hetében szervezi meg a vizsgát. 

11.10 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt 

napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt 

független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak. 

11.11 A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 

pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a 

vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 
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12. A tankönyvellátás rendje 
 

12.1 Jogszabályi háttér: 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 

 A nemzeti köznevelési tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 

 17/2014. EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről 

 21/2015. EMMI rendelet 2014-es módosítása 

 1265/2017. V. 29. Kormányhatározat az ingyenes ellátás bevezetésére 1-9. évfolyam 

valamennyi, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulóra. 

12.2 A tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente 

az intézményvezető határozza meg minden év december 15-ig. 

12.3 A tankönyvellátás rendjét, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola 

SZMSZ-e tartalmazza. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolai szülői szervezet és az 

iskolai diákönkormányzat. 

12.4 Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a 

tanulókhoz történő eljuttatása.  

12.5 Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskola a 

tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására 

vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól átveszi.  

12.6 2017/2018-as tanévtől alanyi jogon jár az általános iskola minden tanulójának az 

ingyenes tankönyv minden nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló számára. 

12.7 Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az 

intézményvezető a felelős. Az intézményvezető elkészíti a következő tanév 

tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő 

tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A 

feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata. Díjazása a 

Könyvtárellátóval kötött szerződésből következik. A tankönyvellátás rendjében tanévente az 

alábbi területekre tér ki:  

 A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: igazgató, tankönyvfelelős,  munkakö-

zösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok. 
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12.8 A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy az iskola minden tanulója részére 

a tartós könyvek iskolai kölcsönzése által biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

12.9 Az 1-2. évfolyamon megszűnt a tartós tankönyvek használata, ezen évfolyamok tanulói 

minden évben új tankönyvet kapnak, amelyet nem kell az iskolai könyvtárba bevételezni, azok 

a tanulók tulajdonában maradnak. 

12.10 A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt 

a szülők megismerjék. A Szülői Munkaközösség véleményét ki kell kérni abban az esetben, ha 

az intézmény olyan tankönyvet szeretne megvásárolni, mely nem található a Könyvtárellátó 

hivatalos listáján. 

12.11 Az iskola igazgatója a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a fenntartót, aki 

az ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.  

12.12 A tartós tankönyvek visszavételre kerülnek. Bevételezéséről az iskola tankönyvfelelős 

pedagógusa gondoskodik.  

12.13 Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni 

kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése 

során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló 

elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért 

kártérítési felelősséggel tartozik. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból 

származó értékcsökkenést (amortizáció). A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője 

köteles a tankönyv beszerzési árát megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt megrongálódott 

tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv 

értékét megfizetni.  
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13. Tanulók által létrehozott dolgok vagyoni joga 
A tanuló által előállított dolgok (képek, művészeti, illetve technikai alkotások) az iskola 

tulajdonát képezik. Ha az iskola a vagyoni jogot másra átruházza, a tanuló díjazásban részesül. 

A szaktanár döntése alapján az elkészített alkotást a tanuló megkaphatja. Vitás esetekben az 

intézményvezető dönt.  

 

14. Térítési díj 

14.1 A köznevelési törvény előírásai alapján az iskola fenntartója által megállapított 

szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjakról és az esetleges kedvezményekről 

tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt ki kell kérni: 

- nevelőtestület, 

- szülői munkaközösség véleményét. 

14.2 A térítési díjat minden hó 10. napjáig előre kell személyesen befizetni. Indokolt esetben 

a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet térni. 

14.3 Az előre befizetett térítési díjak visszafizetéséről az iskola gondoskodik, ha: 

- a tanuló jogviszonya megszűnik, 

- a tanuló tartósan kettőnél több hónapot igazoltan hiányzik és a térítési díjas 

foglalkozásokon sem tud részt venni. 

14.4 Igazgatási díjat kell fizetni az iskola kérelmére: 

- az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról másodlat, vagy pótbizonyítvány kiállításakor 

- névváltozás esetén bizonyítvány cseréjekor 

Az igazgatási díjat az iskola által meghatározott módon és számlán kell befizetni. A befizetési 

díj az iskola bevétele 
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15. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében  

szükséges előírások 
 

15.1 Ha a tanuló bármilyen rendkívüli eseményt észlel, például baleset történik, 

haladéktalanul értesíti a leggyorsabban elérhető pedagógust.  

15.2 A tanév első tanítási napján valamennyi osztályfőnök tájékoztat azokról a baleset- és 

tűzvédelmi szabályokról, melyeket a tanuló saját és társai testi épségének védelmében köteles 

betartani. Ezek közül a legfontosabbak: 

- Az épületben minden tanuló úgy viselkedjen, és úgy közlekedjen, hogy ne 

veszélyeztesse sem maga, sem társai testi épségét.  

- Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) az iskolába hozni, 

illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinni, használni, és 

bárkitől elfogadni tilos.  

- Sérülést okozó, veszélyes, fegyvernek minősülő tárgyakat az iskolába hozni, illetve az 

iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinni tilos. 

- Az udvaron kavicsot, köveket dobálni, az épület ablakain bármilyen tárgyat ki-és 

bedobni tilos. 

- Az iskola ablakait nem rendeltetésszerűen használni, az ablakokat engedély nélkül 

nyitogatni tilos. 

- Az udvari játékok csak pedagógus felügyelete mellett használhatók. 

15.3  Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika-, testnevelés- és 

kémiaórákra, ezeket a szaktanárok ismertetik az első tanórán. 

15.4 Tűz esetén, a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A 

menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismertetik a tanulókkal. 

15.5 Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli  programokon 

(osztálykirándulások, nyári táborok, egyéb szervezett iskolán kívüli rendezvények…) alkoholt, 

energiaitalt, drogot fogyasztani, cigarettázni, elektromos cigarettát használni tilos! 

Ezen szabályok megszegése fegyelmi eljárást vonhat maga után. 
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15.6 Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori 

sajátosságoknak megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítésében a 

nevelőtestület a diákönkormányzattal együttműködik az ehhez szükséges tárgyi és személyi 

feltételek biztosításában. 

15.7 Valamennyi intézményi program vonatkozásában nagy hangsúlyt kell fektetni az 

egészséges táplálkozás, a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati 

megvalósítására. 

15.8 Az osztálytanítók és a szaktanárok a foglalkozásaikon, valamint a tanulókkal való 

kötetlen programokon az egészséges életmód mibenlétével rendszeresen kell, hogy 

foglalkozzanak. 

15.9 A jó idő esetén a tanulók az óraközi szüneteket, délutáni szabadidőt a pedagógusok 

felügyelete mellett az iskola udvarán töltik el. 

15.10 Az iskolában, valamint az iskola épületén kívüli, tanulók számára rendezett 

programokon tilos a népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó szörpök, sűrítmények, 

koncentrátumok, gyümölcsízek, energiaitalok, sós snack, valamint olyan ételek és italok 

árusítása és térítésmentes fogyasztásra ajánlása, amelyben ételízesítő, cukrozott kakaópor vagy 

ízesített sör, illetve alkoholos frissítő ital van. 
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16. A tanuló értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési 

tárgyainak, felszereléseinek védelme érdekében szükséges 

rendelkezések 

16.1  Minden tanuló kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, 

eszközeit rendeltetésszerűen használja. Ha a tanuló szándékosan kárt okoz, szüleinek a nemzeti 

köznevelési törvény 59.§ (1) szerint kártérítést kell fizetniük. 

16.2 Ha a tanulók a tantermet elhagyják, az osztálytermet zárva kell tartani, különösen 

azokat, amelyekben nagy értékű technikai eszköz van elhelyezve. Felelőse az osztályfőnök 

vagy a szaktanár. 

16.3 Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden tanuló, pedagógus és alkalmazott csak 

saját felelősségére hozhat az iskolába. Szükség esetén azokat tanulók esetében az osztályfőnök, 

munkavállalók esetében az iskolatitkári iroda megőrzésre átveszi; az iskola felelősséget csak a 

megőrzésre leadott tárgyak esetében vállal. 

16.4 Minden tanuló feladata, hogy ügyeljen az épület, tanterme tisztaságára. A tanuló a 

tantermet tanítási óra után úgy hagyja el, hogy a padból kiveszi a szemetet, az utolsó tanítási 

óra után a széket felrakja a tanulóasztalra. 

Minden pedagógusnak kötelessége a gyermekek figyelmeztetése, és a szemét felszedetése. 

16.5 Az emberi együttélési szabályait a tanulóknak is kötelessége megtartani. Többek között 

nem önbíráskodhat, tiszteletben kell tartania tanárai és társai emberi méltóságát.  

Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy: 

- betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit. Tartsa 

tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait. 

Emberi méltóságukat ne sértse, és jogaikat tisztelje. 

- osztályfőnökétől kapott - a közösség életét és működését biztosító feladatait elvégezze, 

(Megtagadása esetén az osztályfőnök pedagógiai fegyelmező szankciókat alkalmazhat.) 

- az iskola termeiben és berendezési tárgyaiban okozott kárt, károkat megtérítse, az általa 

szándékosan okozott szennyezéseket, firkálásokat megszüntesse, 

- részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon, 

- rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen – képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségeinek, 

- érdemjegyeit naprakészen vezesse az ellenőrzőjében, 

- hiányzásait e házirendben szabályozott módon igazolja, 

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

védje az iskola felszerelését, létesítményeit, a kulturált környezetet, 

- elsajátítsa és betartsa az egészség - és balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi 

előírásokat, 

- biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem, 

- a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl. tornaruha) tisztán, rendesen hozza magával, 
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- az ellenőrző könyv a tanulónál legyen, hogy bármely az iskolával összefüggő 

közleményt be lehessen vezetni. Az ellenőrzőbe a bejegyzéseket legalább hetente egy 

alkalommal a tanulónak a nevelővel és a szülőkkel alá kell íratni.  

- segítse az intézmény feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és 

továbbfejlesztését, tisztelje társait és az iskola dolgozóit,  

- részt vegyen az iskola által szervezett egészségügyi szűrővizsgálatokon, 

- védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, 

kábítószer fogyasztása stb., 

- az iskolai ünnepélyeken, ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában 

jelenjenek meg (sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz vagy ing), 

- az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, az alkalomhoz illő, az 

időjárásnak megfelelő, nem hivalkodó öltözékben és hajviselettel jelenjen meg. 
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17. A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések  

a. Jutalmazások 

17.1 Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy 

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi 

munkát végez, az iskola, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, 

vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. 

17.2 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató 

magatartásukért, kiemelkedő szorgalmukért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló 

bizonyítványába be kell jegyezni. 

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

emlékplakettet és oklevelet kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át. 

17.4 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

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

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba 

kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

17.6 Az igazgatói és a nevelőtestületi dicséretet nyilvánosságra kell hozni. Ez történhet az 

iskolai hirdetőtáblán, az iskola honlapján, osztályfőnöki órán, tanévzáró ünnepélyen, illetve 

nevelőtestületi értekezleten. A dicséretről és a kihirdetés módjáról a szülőt értesíteni kell. 

17.7 A jutalmazás formái: 

1./ Szaktanári, tanítói, napközis nevelői szóbeli és írásbeli dicséret 

2./ Osztályfőnöki szóbeli és írásbeli dicséret 

3./ Igazgatóhelyettesi írásbeli dicséret 

4./ Igazgatói írásbeli dicséret 

5./ Nevelőtestületi dicséret 

6./ Közösségek részére – Nevelőtestületi dicséret 

7./ Jó tanuló, jó sportoló (egyéni) 

(Az 5-7. fokozatokat a tanulóifjúság előtt ismertetni kell!) 
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b. Fegyelmezések: 

17.8 Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a 

tanulmányok teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait 

megszegi, fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. 

17.9 A fegyelmező intézkedések formái:  

 nevelői (osztálytanítói) figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 nevelőtestületi figyelmeztetés, intés, megrovás 

 fegyelmi eljárás 

17.10 Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tett-arányos büntetés, a fokozatosság 

elve és a nevelő célzat érvényesül. 

17.11 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet 

tekinteni, s a tanulót legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:  

 durva verbális agresszió;  

 a másik tanuló testi és lelki bántalmazása;  

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

 a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;  

 okirathamisítás; 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. 

17.12 A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó 

intézkedésekről. Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, 

döntésekről tájékoztatást kapjon. 

17.13 Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás alapján – 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi intézkedéseket a tanuló 

tájékoztató füzetébe és az elektronikus naplóba be kell írni. 
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18. A tanulók jogai 

18.1 A tanulók általános jogait a Köznevelési törvény 46.§-a tartalmazza. E jogok 

gyakorlásának bizonyos kérdéseit a házirend tartalmazza.  

18.2 Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

- színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan részt vehessen, 

- nemzeti és etnikai hovatartozásának megfelelő oktatásban részesüljön, 

- igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb 

kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, sportkör, könyvtár, tanulószoba, 

kedvezményes étkezés), 

- napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben 

részesüljön, 

- személyiségét, önazonosságát, vallását, emberi méltóságát tartsák tiszteletben, és 

védelmet biztosítsanak számára, 

- tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, 

- érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 

- személyes adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja, illetve 

nyilvántartott adataiba betekinthessen. Ezzel összefüggésben az osztályfőnöke 

engedélyével betekinthet az osztálynaplóba, tájékoztatást kérhet érdemjegyiről. 

- részt vegyen tanulmányi versenyeken, 

- csak napi két témazáró dolgozatot írjon előzetes egyeztetés alapján,  

- kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon (de legfeljebb két héten) belül 

kézhez kapja, a témazáró dolgozatok kivételével hazaviheti, 

- témazáró dolgozatának témáját és idejét az írás előtt 3 munkanappal megismerje, 

- az iskolavezetéshez, osztályfőnökhöz intézett jogi kérdéseire 15 napon belül érdemi 

választ kell kapnia, 

-  ne érje hátrány lelkiismereti, vallási meggyőződése miatt, amennyiben azok mások 

emberi méltóságát nem sértik, 

- vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban 

részesüljön, 

- szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, ehhez a tantestület, az 

iskolavezetés segítségét kérje, 

- véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével 

kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon, 

- az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondjon az iskola nevelő-oktató 

munkájáról, 

- képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

- választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén. (A választás részletes 

szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.) 

- kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, diákkörök, képzőkörök stb.) 

létrehozását és ezek munkájában részt vegyen, 
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- továbbtanulását megelőzően az osztályfőnök engedélyével, felnőtt (legalább 1 személy) 

kísérettel 2 középiskolát meglátogathasson tanítási időben, 

- kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat, elismerést kapjon, 

- egyéni, közösségi problémáinak megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, 

pszichológus és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét, 

- rendszeres egészségügyi ellátásban és felügyeletben részesüljön, ennek megfelelően 

jelentkezhet az iskolaorvosnál, vagy a védőnőnél orvosi vizsgálatra vagy tanácsadásra, 

- családja anyagi helyzetétől függően kérelmére - indokolt esetben - kedvezményekben, 

szociális támogatásban részesüljön, 

- ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz más, az ügyben ismertté vált 

tanulók viselkedése, magatartása miatt őt hátrány ne érje, 

- fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokon vegyen részt (tömegsport, 

sportverseny).  

- részt vegyen az iskola sportegyesülete és/vagy sportkör tevékenységében, 

- nem illeti kártérítés a tanulót, ha olyan dologban következett be a kár (pl. telefon), 

amelynek behozatalát jelen házirend szabályozza, illetve behozatala a tanuló 

tanulmányainak folytatásához nem volt szükséges 

18.3 Az iskolában a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő 

pedagógus. Ha a tanulót jogai gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az osztályfőnökéhez, 

másodsorban a diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, harmadsorban az iskola igazgatójához 

fordulhat.  

18.4 Jogai gyakorlásához szükséges információkat az osztályfőnöktől (többek között az 

osztályfőnöki órákon), szüleitől (szülői értekezleteket, fogadó órákat követően), 

iskolagyűlésen, a diákönkormányzaton keresztül kaphatja meg a tanuló.  
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19. A tanuló kötelességei 

1. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá a tizenhat 

óráig tartó egyéb foglalkozásokon. A délutáni, egyéb foglalkozások alól az igazgató 

mentesítheti a tanulót a szülő írásban benyújtott kérelme alapján. 

2. A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi 

kötelezettségeinek eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatát elkészítse. A 

tanuló kötelessége a tanórai felszerelését az iskolába magával hozni. 

3. A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat 

megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a 

vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, 

puska, funkcionális számológép, mobiltelefon), a vizsgáját, dolgozatát a szaktanár 

elégtelenre értékeli. 

4. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait igazolja. Azokon a 

tanórán kívüli foglalkozásokon is köteles a tanuló megjelenni és hiányzásait ugyancsak 

igazolnia kell, amikre előzetesen jelentkezett. 

5. A tanuló kötelessége, hogy hiányzása miatt bekövetkezett tanulmányi lemaradását a 

következő tanóráig pótolja. A pótlásról diáktársainál érdeklődik. Amennyiben hiányzása 

meghaladja a 10 tanítási napot, a lemaradás pótlásának ütemezését szaktanárainál 

kezdeményezheti. 

6. A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a 

létesítményekre vonatkozó különleges szabályokat betartsa. Tanulótársa tanuláshoz való 

jogát magatartásával nem korlátozhatja. 

7. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét a 

tanuló teljesíti, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik 

dolgozójának. 

8. A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, 

tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

9. A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetőinek, tanárainak utasításait – az 

ésszerűség határain belül – teljesítse. 

10. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és 

haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha 

saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, 

tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi – ha 

megsérült. Az iskola a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel. 

11. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balesetelhárítási 

és tűzvédelmi szabályokat. Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza 

e szabályzatok tartalmát. 

12. A tanulónak kötelessége, hogy az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és 

szűrővizsgálatokon részt vegyen. 

13. A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezésében, létesítményeiben 

okozott károkat megtérítse. A kártérítés részletes szabályairól a jogszabályok 

rendelkeznek. 

14. A tanuló kötelessége, hogy öltözete és hajviselete ízléses, gondozott, életkornak 

megfelelő és hivalkodástól mentes legyen. A felsőruházata fedje a felsőtestét, 

alsóruházata takarja a fehérneműt. Nem ajánlott a smink, a köröm- és hajfestés.  
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15. A tanulók öltözetének tisztának, rendesnek kell lennie. Legyen alkalomhoz illő és 

életkorának megfelelő. Fellépések, ünnepi műsorok alkalmával a megfelelő ünneplő 

öltözetben kell megjelenni. 

16. A tanuló kötelessége, hogy saját környezetét (padját, osztálytermét, folyosókat, 

mellékhelyiségeket, udvart) rendezetten, tisztán tartsa.  

17. A tanuló köteles a tájékoztató füzetét minden tanítási órára elhozni, a beírt értesítéseket 

és osztályzatokat a szülővel aláíratni. 

18. Tilos az intézménnyel, tanulótársakkal, tanárokkal, szülőkkel kapcsolatos, az 

intézményt érintő bármilyen megbotránkoztató, sértő megnyilvánulásokat tenni 

(megjegyzéseket, képeket) az internetes portálokra.  

A kötelességek megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után! 
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20. A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái 

20.1 Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben a tanuló véleményt nyilváníthat 

bármely osztályfőnöki órán, az osztályképviselőn keresztül a diákönkormányzat működési 

szabályzatában foglaltak szerint. 

20.2 A véleményt a diákönkormányzati képviselő is tolmácsolhatja.  

20.3 A tanuló kérdést intézhet az iskola igazgatójához a fogadóóráján, az SzMK-hoz, vagy 

az SzMK vezetőségéhez bármikor, amikor az ülésezik.  

20.4 Tanulmányait, személyét érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphat az 

osztályfőnöktől, a szaktanártól. 

20.5 A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik a névelők. A tanuló egy nap 

maximum 2 témazáró dolgozatot írhat. Hatodik órában csak akkor lehet témazáró dolgozatot 

írni, ha az adott tárgyból az órarendben nincs 1-5. órája a tanulónak. Az írásbeli dolgozatokat 

kijavítva egy héten, rendkívüli esetben két héten belül megkapja a tanuló.  

 

21. A diákönkormányzattal kapcsolatos rendelkezések 

21.1 Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük 

megszervezésére, a demokrácia, közéleti felelősségre nevelés érdekében a házirendben 

meghatározottak szerint- diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a 

nevelőtestület segíti. (Köznevelési törvény 48. § (1) bek. ) 

21.2 A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, 

módosításakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában meghatározott rend szerint 

nyilvánít véleményt.  

21.3 Az diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: helyiség a 

diákönkormányzat megbeszéléseihez, faliújság.  

21.4 A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok 

szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet.  

21.5 A diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről 

a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt.  

21.6 A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni  

-az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt 

-a házirend elfogadása előtt. (Köznevelési törvény 48. § (4) ) 
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1. sz melléklet 

22. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követel-

ményei 

Alsó tagozat: 

Magyar nyelv és irodalom 

1. évfolyam 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

A tanuló ismerje a helyes légzéstechnikát. Igyekezzen a szavakat, szószerkezeteket, 

mondatokat helyesen hangsúlyozni, megfelelő hangerővel, tempóval kiejteni. Értse meg az 

egyszerű szóbeli közléseket. Ismerje a mindennapi kommunikáció alapformáit, és alkalmazza 

őket a következő helyzetekben: bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérdezés, kérés, 

köszönetnyilvánítás. Tudja értelmezni a nem nyelvi jeleket a gyakorolt kommunikációs 

helyzetekben. Tudjon 2-3 összefüggő mondatot alkotni szóban képek, élmény és olvasmány 

alapján. 

Olvasás, irodalom 

A tanuló legyen képes a kis és nagy nyomtatott betűk ismeretében előzetesen megbeszélt és 

gyakorolt rövid, egyszerű (3-4 mondatos) szöveget hangosan, kevés hibával felolvasni. Olvasás 

közben képezze helyesen a hangokat. Tanítói segítséggel tudja javítani olvasási hibáit. Tudjon 

némán 3-4 mondatból álló, ismert szavakat tartalmazó rövid szöveget olvasni. Tanuljon meg 

néhány verset, mondókát kívülről utánmondással. 

Írás 

A tanuló legyen képes tájékozódni a vonalrendszerben tanítói segítséggel. Az írott kis- és 

nagybetűk, valamint a leggyakoribb írásjelek ismeretében tudjon olvashatóan (betűi és azok 

kapcsolása legyen felismerhető), kevés hibával 6-7 szót vagy legfeljebb 6-7 szóból álló rövid 

mondatot lemásolni. Javítsa hibáit tanítói segítséggel.  

Írott szövegek megértése és alkotása 

A tanuló legyen képes az egyéni sajátosságainak megfelelően igazolni a hangosan vagy némán 

olvasott szövegek tartalmának megértését különböző módon (cselekvéssel, rajzzal, szóban, 

írásban); legyen képes tanítói segítséggel a szöveghez kapcsolódó, ismert típusú feladatok 

megoldására. 
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Anyanyelvünk és helyesírásunk alapjai 

Értse a szöveg, a mondat, a szó, a hang kifejezéseket, használja őket a gyakorlatban. Tudja a 

szöveget mondatokra, mondatot szavakra, a szavakat szótagokra és hangokra bontani. Másolja 

le helyesen a kijelölt szavakat, szószerkezeteket és mondatokat. Legyen képes a tanító által 

kijelölt szóanyag hallás utáni helyes lejegyzésére. Javítsa helyesírási hibáit tanítói segítséggel. 

Tanulási képesség 

A tanuló ismerje a füzetvezetés normáit, és törekedjen alkalmazásukra. Legyen képes önállóan 

tájékozódni a saját tankönyveiben. Látogasson el az iskolai vagy a helyi könyvtárba. 

2. évfolyam 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

A tanuló törekedjen a helyes légzéstechnika alkalmazására. Igyekezzen a szavakat, 

szószerkezeteket, mondatokat, rövidebb szövegeket megfelelő tempóban, megfelelő 

hangerővel és hangsúlyozással felolvasni és utánmondással hangoztatni. Értse meg az egyszerű 

szóbeli közléseket. Ismerje a mindennapi kommunikáció alapformáit, és alkalmazza őket pl. 

telefonálás közben. Alkalmazza megfelelően és tudja értelmezni a nem nyelvi jeleket a 

gyakorolt kommunikációs helyzetekben. Tudjon 3-4 összefüggő mondatot alkotni szóban 

képek, élmény, film és olvasmány alapján. Vegyen részt aktívan a drámajátékban és a 

szerepjátékokban. 

Olvasás, irodalom 

Olvasson fel a tanuló 4-5 mondatos ismert szöveget előzetes felkészülés, gyakorlás után lassú 

folyamatossággal (többnyire szólamokban). Ejtse tisztán a hangokat, érzékeltesse helyesen a 

hangok időtartamát. Olvasás közben kevés hibát kövessen el. Javítsa hibáit a tanító 

segítségével, pl. minta alapján. Bizonyítsa, az egyéni sajátosságokhoz igazodva, a feldolgozott 

olvasmányok megértését egyszerű feladatok megoldásával szóban, írásban vagy egyéb módon 

(pl. rajzzal, cselekvéssel). Nevezze meg a szereplőket, a fontosabb eseményeket, sorrendjüket, 

a helyszíneket a tanító vagy a társak segítségével. Tanuljon meg néhány verset. 

Írás 

A tanuló füzete legyen tiszta, rendezett; írása legyen olvasható. Írjon legalább 12 betűt 

percenként. Másoljon írott és nyomtatott szövegről 2-3 percig folyamatosan. Írjon szavakat, 

legfeljebb néhány rövid mondatot látó-halló tollbamondással, illetve emlékezetből, kép alapján. 

Írás közben kevés hibát kövessen el. Tanítói segítséggel tudja a hibáit javítani. 

Írott szövegek megértése és alkotása 

A tanuló bizonyítsa – az egyéni sajátosságokhoz igazodva – a feldolgozott irodalmi és rövid 

ismeretterjesztő szövegek megértését egyszerű feladatok megoldásával szóban, írásban vagy 
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egyéb módon (pl. rajzzal, cselekvéssel). Alkosson két, három mondatos szöveget élmény, kép 

vagy olvasmány alapján. 

Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás 

Különböztesse meg a magánhangzókat és a mássalhangzókat. Ismerje a magyar ábécét, és – 

kevés hibával – alkalmazza a betűrendet. Különböztesse meg az egyjegyű, a kétjegyű 

mássalhangzókat, ismerje a dzs hangot és betűt. Tudja a szavakat – kevés hibával – szóelemekre 

bontani. Alkalmazza helyesen a szóbeli közléseiben és az írásbeli mondatalkotáskor a -ban, -

ben, -ba, -be toldalékokat. Legyen képes az egyszerű és az összetett szavak 

megkülönböztetésére. Ismerje föl a rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavakat, 

alkalmazza őket a mondat- és szövegalkotásban. Ismerje a kijelentő, a kérdő mondatot. 

Alkalmazza őket a kommunikációs helyzetgyakorlatokban. 

Tanulási képesség 

A tanuló legyen képes a könyvtárban önállóan könyvet kölcsönözni, egyszerűbb feladatokat 

elvégezni a könyvekkel kapcsolatban.  

3. évfolyam 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

A tanuló alkalmazza a helyes beszédlégzést. Az élőbeszédben, a szerepjátékokban és hangos 

olvasáskor alkalmazza megfelelően a mondat- és szövegfonetikai eszközöket. Ismerje az 

udvarias viselkedés szabályait, és alkalmazza azokat beszélgetés, kérés, kérdezés és a 

válaszadás közben. 

Olvasás, irodalom 

Legyen képes a tanuló a feldolgozott szövegek, illetve azok kijelölt részletének felolvasására 

előzetes felkészülés után. Olvasás közben kevés hibát kövessen el, javítsa őket tanítói 

figyelmeztetésre vagy segítséggel. Tanuljon meg néhány verset. 

Írott szövegek megértése és alkotása 

Olvasson némán rövid, ismert témájú szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő szöveget, bizonyítsa 

a megértést egyszerű, ismerős feladatok elvégzésével szóban vagy írásban, esetleg egyéb 

módon (vizuális vagy dramatikus megjelenítéssel). Nevezze meg a szereplőket, kapcsolatukat, 

legfontosabb tulajdonságaikat, az események helyét, idejét, sorrendjét. Ismerje és alkalmazza 

megfelelően az írásbeli fogalmazásra való felkészülés tanult eszközeit. Ismerje a címválasztás 

lehetőségeit. Írjon 10-12 mondatos elbeszélő fogalmazást ismert témáról. Alkalmazza 

megfelelően a különféle igeidőket a mondatalkotáskor és az elbeszélő fogalmazásokban. A 

fogalmazásban törekedjen az események megfelelő időrendi elrendezésére. Tudja 

megkülönböztetni az elbeszélő fogalmazásokban a bevezetés, a tárgyalás és a befejezés részeit, 

szerepüket fogalmazza meg, és alkalmazza őket az önállóan írt elbeszélésekben. Kerülje a 

fölösleges szóismétlést. Használja a fogalmazásokban a rokon értelmű igéket, főneveket és a 
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mellékneveket. Teremtse meg a szövegösszefüggést tématartással és a mondatok 

kapcsolásával. Legyen képes az önállóan írt fogalmazása javítására tanítói segítséggel. 

Törekedjen rendezett, tiszta írásképű fogalmazás készítése. 

Írás, helyesírás 

A tanuló írása legyen az eszközi használatnak megfelelő tempójú, olvasható, tiszta, rendezett. 

Másoljon 3-4 percig folyamatosan, írjon tollbamondással, emlékezetből kevés hibával. Az 

önálló írásbeli munkáiban elkövetett hibáit javítsa a tanító vagy a társak segítségével. Legyen 

képes a helyesírási szógyűjteményt önállóan használni. Alkalmazza a mondatvégi írásjeleket 

az egyszerű mondatok végén. Az igekötős igékre vonatkozó helyesírási szabályokat ismerje, és 

törekedjen megfelelő alkalmazásukra. Írja megfelelő helyesírással, kevés hibával a tanult 

tulajdonnevek kezdőbetűit mondat- és szövegalkotáskor. Írja le helyesen, kevés hibával 

tollbamondás alapján a toldalékos főneveket. Ismerje és alkalmazza az -i képzős melléknevek 

megfelelő helyesírását. Jelölje megfelelően a j hangot újabb, a tanító által kijelölt 20 szóban, 

írja kevés hibával a tanító által kijelölt, 20-30 kiejtés szerint írandó és a kiejtéstől eltérő 

helyesírású igealakot, valamint tollbamondás, illetve emlékezet alapján írja helyesen a főnév 

alakjait. Törekedjen a számnevek betűkkel történő helyes lejegyzésére és a keltezés helyesírási 

szabályainak alkalmazására.  

Ismeretek az anyanyelvről 

Ismerje föl és különböztesse meg a mondatfajtákat. Tudja 10 szólás, közmondás jelentését 

értelmezni. Ismerje föl – kevés hibával – a mondatokban, a szövegekben az igét, a főnevet, a 

melléknevet, a számnevet. Használja őket helyesen a mondat- és szövegalkotáskor. Tudja az 

igeidőket megkülönböztetni, és helyesen alkalmazni a szóbeli és az írásbeli szövegalkotáskor. 

Ismerje az igeidők kifejezési formáit. Legyen képes az igéket önállóan ragozni múlt, jelen és 

jövő időben. Tudja megnevezni a gyakrabban előforduló igekötőket. Használja megfelelően az 

igekötős igéket a beszédben és az írásbeli fogalmazásokban. Ismerje föl a főneveket a 

mondatokban és a szövegben. Legyen képes megkülönböztetni a köznevek és a tulajdonnevek 

főbb fajtáit (a személyneveket, az állatneveket, a földrajzi neveket az intézményneveket, a 

címeket). Ismerje a főnév -t ragját és a múlt idő jelét. Használja helyesen a többes számú 

főneveket és a ragos főneveket a mondat- és szövegalkotáskor. Ismerje a többes szám jelét. 

Ismerje a névelő fajtáit, legyen képes helyes használatukra a szövegben. Ismerje föl és 

alkalmazza helyesen a szövegben a névutókat, a mellékneveket. Tudja megkülönböztetni és 

felismerni a szövegben a számneveket. 

Tanulási képesség 

Ismerje és alkalmazza a könyv- és könyvtárhasználat főbb tudnivalóit, az önálló ismeretszerzés 

elemi formáit. Törekedjen az anyaggyűjtés különböző módjainak alkalmazására fogalmazás 

előtt. 

Ítélőképesség 

Ismerje az udvarias viselkedés szabályait, és alkalmazza őket véleménynyilvánítás, vitatkozás 

közben. Legyen képes társai véleményének a türelmes meghallgatására. Törekedjen arra, hogy 

véleményét bizonyítsa egy-két egyszerű példával. 
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4. évfolyam 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

A tanuló legyen képes érthető, folyamatos beszédre a mindennapi és a kiscsoportos 

kommunikációban. Alkalmazza a tanult udvarias nyelvi fordulatokat, viselkedési szabályokat 

a mindennapi kiscsoportos kommunikációs helyzetekben. 

Olvasás, irodalom 

A tanuló legyen képes az ismert témájú, tartalmilag megértett szöveg folyamatos, értelmes 

felolvasására előzetes felkészülés után, kevés hibával. Javítsa hibáit tanítói figyelmeztetésre, 

illetve segítséggel. Olvasson némán rövid, életkorának megfelelő témájú szépirodalmi és 

ismeretterjesztő szöveget, bizonyítsa a megértést ismerős feladatok elvégzésével szóban vagy 

írásban, esetleg egyéb módon (vizuális vagy dramatikus megjelenítéssel). Nevezze meg a főbb 

szereplőket, kapcsolatukat, legfontosabb tulajdonságaikat, az események helyét, idejét, 

sorrendjét; emelje ki az ismeretközlő szövegek lényeges információit. Tudja az olvasottakkal 

kapcsolatos véleményét 1-2 mondatban önállóan megfogalmazni. Jegyezze meg legnagyobb 

íróink, költőink nevét, néhány tőlük olvasott mű címét. Tanuljon meg néhány verset. 

Írás, helyesírás 

A tanuló ismerje és alkalmazza a tanult szófajokkal kapcsolatos főbb helyesírási szabályokat. 

Ismerje fel, mikor írunk a kiejtés szerint, mikor van szükség szóelemzésre. Tudja néhány 

gyakori, hagyományos írású magyar családnév helyesírását. Legyen biztos a tanító által kijelölt 

szóanyag helyesírásában. Tudja a helyesírási szótárt tanítói segítséggel használni. 

Ismeretek az anyanyelvről 

Ismerje fel és nevezze meg a 3. osztályban tanult szófajokat, valamint a főnévi igenevet, a 

személyes névmást a mondatokban és a szövegben. Tagolja a szavakat – kevés hibával – szótőre 

és toldalékokra. Legyen képes egyszerűbb igealakokat szám, személy, igeidő és igemód szerint 

elemezni. Alkalmazza megfelelően az igealakokat a szóbeli és az írásbeli kommunikációban. 

Ismerje fel példák segítségével a mondatfajták és az igemódok kapcsolatát. Jegyezzen meg 10 

új szólást, közmondást. 

Írott szövegek megértése és alkotása 

Bizonyítsa rövid írott szövegek megértését a lényeg kiemelésével, tömörítéssel, egyéb 

feladatmegoldással. Használja megfelelően a tanult mondatfajtákat írásban. Fogalmazzon 

önállóan néhány mondatos elbeszélést, leírást, jellemzést, képeslapot, levelet és meghívót. 

Javítsa fogalmazási hibáit tanítói segítséggel. Tudjon párbeszédet beépíteni az elbeszélő 

fogalmazásba. 
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Tanulási képesség 

A tanuló ismerje az önálló ismeretszerzés egyszerűbb formáit, és legyen képes az 

alkalmazásukra. Tanítói segítséggel tudjon használni egy-két kézikönyvet.  

Ítélőképesség 

A tanuló legyen képes – az olvasmányokkal, a filmélményekkel, a mindennapi történésekkel 

kapcsolatos – önálló véleményének kulturált megfogalmazására. Tudja társai véleményét 

türelmesen végighallgatni, törekedjen a megértésükre. Ismerje és alkalmazza a vitatkozás főbb 

viselkedési szabályait. 

 

Matematika: 

1. évfolyam 

Gondolkodás 

A tanuló: 

 tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni 

 legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) 

 használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket; 

 tudjon igaz-hamis állításokat alkotni; egyszerű állítások helyességét eldönteni; 

 legyen képes egyszerű növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni; 

 egyszerűbb esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatokat folytatni. 

Számtan, algebra 

A tanuló: 

 tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint; 

 biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas 

számkörben; 

 használja, értelmezze a relációs jeleket; 

 képezzen egyszerű szabály alapján növekvő és csökkenő számsorozatokat; 

 ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben; 

 ismerje fel a páros és páratlan számokat; 

 tudja a számok szomszédjait; 

 legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában; 

 tudjon egyszerű szövegösszefüggést lejegyezni rajzzal, számokkal, művelettel. 
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Geometria, mérés 

A tanuló: 

 legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával; (alatta, 

felette, mellette…) 

 ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a 

kört; 

 tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot, 

 használja egyszerű szám- és szöveges feladatokban a m, kg, l egységeket. 

 

2. évfolyam 

Gondolkodási módszerek alapozása 

 A tanuló: 

 tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani; 

 tudjon halmazokat képezni adott tulajdonság alapján; 

 nevezze meg kiválogatott elemek közös tulajdonságát; 

 legyen képes összefüggések megfigyelésére, leolvasására, megfogalmazására; 

 tudja állítások igazságát eldönteni, igaz állításokat fogalmazni; 

 legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint; 

 készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről, tegye igazzá behelyettesítéssel, 

 próbálgatással; 

 ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét; 

 ismerjen fel és képezzen számsorozatokat adott szabály alapján; 

 összetartozó elempárok keresése. 

 Számtan, algebra 

 A tanuló: 

 tudjon tárgyakat meg- és leszámolni egyesével, kettesével, ötösével, tízesével; 

 ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben; 

 tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba rendezni 100-as 

számkörben; 

 találja meg a számok helyét a számegyenesen; 

 ismerje fel a számok összegalakját, különbségalakját, kéttényezős szorzatalakját, és 

hányados-alakját; 

 tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben; 

 végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználat nélkül 100-as 

számkörben; 

 ismerje biztonságosan a kisegyszeregyet; 

 ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat; 

 tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat. 
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Geometria, mérés 

 A tanuló: 

 ismerje fel a téglalapot, négyzetet, háromszöget, kört; 

 tudjon alakzatokat csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint; 

 kis segítséggel végezzen gyakorlati méréseket a tanult szabvány 

mértékegységekkel. 

 

3. évfolyam 

Gondolkodási módszerek alapozása 

A tanuló: 

 tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba; 

 ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát; 

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

 tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni; 

 tudjon egyszerű nyitott mondatokat kiegészíteni igazzá, hamissá, nyitott mondatok 

 igazsághalmazát megkeresni kis véges alaphalmazon; 

 értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási 

tervet készíteni. 

Számtan, algebra 

A tanuló: 

 tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül, 

 helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint, 

 tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni, 

 ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített 

értékét, 

 tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást, 

 tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 

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

kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval), 

 becslést, ellenőrzést eszközként használja, 

 ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén. 

Geometria, mérés 

A tanuló: 

 ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat, 

 tudjon előállítani síkidomokat, testeket tevékenységgel, 
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 ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések 

során, 

 tudjon megoldani szám és szöveges feladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, 

dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc). 

4. évfolyam 

Gondolkodási módszerek alapozása 

A tanuló: 

 tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani; 

 tudjon halmazokat képezni, kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni; 

 legyen képes összefüggések felismerésére, megfogalmazására; 

 tudja eldönteni állítások igazságtartamát, igaz, hamis állításokat fogalmazni; 

 tudja megkeresni nyitott mondatok igazsághalmazát; 

 ismerje és alkalmazza a szöveges feladatok megoldási algoritmusát; 

 tudjon folytatni számsorozatokat a felismert szabály alapján; 

 tudja megkeresni az összes lehetőséget egyszerű kombinatorikus feladatokban. 

Számtan, algebra 

A tanuló: 

 tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 10000-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, ezres szomszédait, tízesekre, százasokra, 

ezresekre kerekített értékét; 

 tudja értelmezni, megoldani a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást; 

 tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel; 

 ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén; 

 legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10000-es számkörben (összeadás, 

kivonás, szorzás kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval); 

 becslést, ellenőrzést eszközként használja; 

 tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus 

alkalmazásával. 

Geometria, mérés 

A tanuló: 

 ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat; 

 ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott 

tulajdonságú alakzatokat; 

 ismerje a kocka és a téglatest tulajdonságait (lapok, csúcsok, élek száma); 
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 ismerje és önállóan használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati 

mérések során; 

 tudjon megoldani a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, 

hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc) szám és szöveges 

feladatokat; 

 tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét. 

Valószínűségi játékok, statisztika 

A tanuló: 

 tudja használni a biztos, lehetséges és lehetetlen fogalmakat; 

 tudja egyszerű valószínűségi kísérletek lehetséges eseteit megkeresni; 

 tudjon grafikonról, táblázatból néhány adatot leolvasni, táblázatot, egyszerű 

grafikont készíteni. 

Kimeneti követelmények 

A tanuló: 

 legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, összehasonlítására; 

 tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni 

megnevezett vagy választott tulajdonság alapján; 

 használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >, =); 

 legyen biztos számfogalma a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül; 

 helyesen írja, olvassa a számokat készségszinten; 

 tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást a 10 

000-es számkörben. 

 tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal szóban; 

 legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, 

kivonás, szorzás egyjegyű és kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval); 

 tudja ellenőrizni a számítások helyességét; 

 tudjon megoldani egyszerű, legfeljebb két művelettel leírható szöveges feladatot a 

megoldási algoritmus alkalmazásával; 

 ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négyszöget, 

háromszöget, négyzetet, téglalapot és a kört; 

 ismerje és használja a szabvány mértékegységeket gyakorlati mérések során, tudja 

elvégezni az egyszerű átváltásokat (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, 

ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc); 

 tudja megmérni, kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét konkrét esetekben. 

 

Idegen nyelv 

4. évfolyam 

 Tudjon reagálni a spontán feltett eldöntendő kérdésekre a tantervi 

követelményeknek megfelelően. 
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 Értse meg a normál beszédüteműnél valamivel lassabb szóbeli nyelvi közlést, ha az 

nem tartalmaz számára idegen szavakat, kifejezéseket. 

 A tanuló értse meg a tanult nyelvtani jelenségek keretei között a tanult tantervi 

témákban folytatott beszélgetést. 

 Tudjon kérni és adni bizonyos információkat a tantervi követelményeknek 

megfelelően. 

 Tudja helyes hangsúlyozással az ismert és csak kevéssé ismeret szót tartalmazó 

rövid szövegeket. 

 Az ilyen jellegű szövegeket tudja tollbamondás alapján leírni. 

 

Környezetismeret: 

1.évfolyam 

 A tanuló tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit. 

 Ismerje az egészséges életmód főbb jellemzőit 

 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, tulajdonságait. 

 Ismerje a biztonságos gyalogos közlekedés szabályait. 

2. évfolyam 

 A tanuló legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket 

végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban, és 

rögzíteni írásban, rajzban. 

 A tanult jelenségeket, élőlényeket ismerje fel, nevezze meg. 

 Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat végezni. 

 Sorolja fel helyes sorrendben a napszakokat, a napokat, a hónapokat és az 

évszakokat. Ismerje az évszakok időjárását, a természet évszakos változását. 

 Használja helyesen a tárgy és anyag fogalmát, ismerje környezete legfontosabb 

anyagfajtáit, azok halmazállapotát. Ismerje az anyagok érzékelhető tulajdonságait. 

 Használja helyesen a helyzetet és helyet meghatározó fogalmakat (előtte, mögötte, 

mellette, felette, alatta, közötte). 

 Legyen képes az élőlények főbb jellemzőit megfigyelni, majd elmondani, leírni, 

lerajzolni. Tudja egy tanult élőlény jellemző jegyeit felsorolni. 

 Ismerje testének részeit és a helyes test és fogápolást. Tudjon tájékozódni a testén. 

 Ismerje lakóhelyének főbb jellegzetességeit és legalább egy hagyományát. 

 Nevezze meg az otthona és az iskola között levő legfőbb közlekedési 

veszélyforrásokat. Ismerje a biztonságos közlekedés szabályait. 

 Tudjon bemutatkozni, idegent a lakóhelyén útbaigazítani. 



 oldal 42 
 

3. évfolyam 

 A tanuló legyen képes a környezetében, tárgyak, élőlények, természeti formák, 

jelenségek megfigyelésére, a tapasztaltak elmondására, rögzítésére írásban és 

rajzban. 

 Tapasztalatai alapján legyen képes dönteni egy rövid szöveg igazságtartalmáról. 

 Ismerjen a tankönyvön kívül más ismerethordozókat, tudja azokat csoportosan 

használni. 

 Tudja a főbb jellemzőik alapján megkülönböztetni a halmazállapotokat. Használja 

helyesen az oldódás és olvadás szavakat. Ismerje az időjárás elemeinek nevét. 

 Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat végezni. 

 Az iránytű segítségével állapítsa meg a fő világtájakat. 

 Ismerje környezetének, hazánknak legjellemzőbb felszíni formáit és felszíni vizeit. 

 Ismerje elemi szinten hazánk nagy tájait. Tudjon lakóhelyén biztonságosan 

közlekedni. 

 Tudja felsorolni a növények és az állatok életéhez szükséges környezeti feltételeket. 

Ismerje fel és nevezze meg egy fás szárú, egy lágy szárú növény, egy emlős, egy 

madár, egy gerinctelen állat testrészeit. Sorolja fel az élőlények életfeltételeit. 

 Ismerje testének működését elemi szinten. Tudjon a testén méréseket végezni. Az 

egészséges és a beteg állapotot tudja egymástól megkülönböztetni. 

 Ismerje a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzését, a szennyezés 

egészségkárosító hatásait. 

4. évfolyam 

 A tanuló legyen képes a környezetében, tárgyak, élőlények, természeti formák, 

jelenségek önállóan megfigyelésére, a tapasztaltak elmondására, rögzítésére írásban 

és rajzban. 

 Ismerjen a tankönyvön kívül más ismerethordozókat, és azokból tudjon új 

ismeretekhez jutni. 

 Tudjon önállóan méréseket végezni, használja helyesen a megtanult 

mértékegységeket. 

 Tudja a főbb jellemzőik alapján megkülönböztetni a halmazállapotokat. Használja 

helyesen az oldódás és olvadás szavakat. Ismerje az időjárás elemeinek nevét. 

 Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat, rendszerezéseket végezni. 

 Tudja a világtájakat meghatározni. Legyen képes a leggyakoribb térképjelek 

alapján, elemi szinten térképet használni. 

 Ismerje környezetének, hazánknak legjellemzőbb felszíni formáit és felszíni vizeit. 

 Ismerje elemi szinten hazánk nagy tájait, környezeti értékeit, és az ott élő emberek 

életét. Tudjon lakóhelyén biztonságosan közlekedni. 

 Tudja felsorolni a növények és az állatok életéhez szükséges környezeti feltételeket. 

Ismerje fel és nevezze meg egy fás szárú, egy lágy szárú növény, egy emlős, egy 

madár, egy gerinctelen állat testrészeit. 

 Ismerje fel a házban és a ház körül élő leggyakoribb állatokat, háziállatokat. Tudja 

megkülönböztetni a leggyakoribb gyümölcseinket, zöldség- és szántóföldi 

növényeinket. 

 Ismerje testének működését elemi szinten. Tudjon a testén méréseket végezni. 
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 Ismerje a talaj-, a víz-, a levegőszennyezés megelőzését, a szennyezés 

egészségkárosító hatásait. 
 

Felső tagozat: 

Magyar irodalom: 

5. évfolyam 

A sikeres osztályozóvizsga alapkövetelményei: 

A mesék: 

 A mese fogalma; a mesék csoportosítása (népmese, műmese, tündérmese, hősmese, 

csalimese, bolondmese, állatmese, reális mese, láncmese) 

 A mese jellemzői, meseformulák, jellegzetes meseszereplők. 

 Klasszikus meseírók ismerete (Jacob és Wilhelm Grimm, La Fontaine). 

Művek: 

 Népmese - A csillagszemű juhász 

 Műmese - Jacob és Wilhelm Grimm: Holle anyó 

 Állatmese - La Fontaine: A róka és a gólya 

 Tündérmese - Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi 

 Csalimese, láncmese - A megszámlálhatatlan sok juh, A kakas és a pipe 

 Cigány népmese - Burláj vitéz (részletek) 

 Orosz népmese: Az elégedetlen lovacska 

 Részlet egy meseregényből – Darvasi László: Trapiti, avagy a nagy 

tökfőzelékháború 

 Petőfi Sándor: János vitéz 

o A három műnem, azok jellemzőinek ismerete. 

o Az elbeszélő költemény meghatározása, jellemzői. 

o Alapvető költői szóképek, rímfajták, ritmusfajták felismerése. 

o A szűkebb természeti környezet, a szülőföld, a családi kapcsolatok. 

o A tájleíró költemény jellemzői. 

o Az útleírás, úti levél, tájleírás prózában. 

o Az életkép, az idill a költészetben 

 Petőfi Sándor: Szülőföldemen 

 Petőfi Sándor: Az alföld 

 Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet) 

 Szabó Lőrinc: Balassagyarmat 

 Kosztolányi Dezső: Édes Anna (részlet) 

 A tékozló fiú története 

 Daidalosz és Ikarosz 

 Petőfi Sándor: István öcsémhez 

 Arany János: Családi kör 

 Kiss Ottó: Csillagszedő Márió (részletek) 

 Varró Dániel: Hat jó játék kisbabáknak 
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 Szabó T. Anna: Hóhullásban 

 Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai (részlet) 

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

o A regény cselekménye, szereplői, szerkezete. 

o Konfliktusok a regényben. 

o A fő-, és mellékszereplők jellemzése. 

o A regény fő mondanivalója, üzenete. 
 

Továbbhaladás feltételei 

A tanulók tudjanak kívülről 10 verset. Legyenek képesek tanári segítséggel a tanult művekről 

rövid, egyszerű tartalmi, szerkezeti és stilisztikai elemzést készíteni. Tudják pontosan 

meghatározni néhány mű versformáját, ritmusát, műfaját. Írásbeli szövegalkotásban, 

feleleteikben használják a szakkifejezéseket, értelmezéseikben váljon hangsúlyossá az 

esztétikai szempont. Saját szavaikkal fogalmazzák meg a véleményüket, az ítéleteiket. Egy-egy 

óra anyagáról, egy-egy altémáról tudjanak önállóan vázlatot készíteni, saját vázlataik alapján 

tudjanak felkészülni. Megbeszélések, viták alkalmával legyenek toleráns vitapartnerek, saját 

véleményüket tudják határozottan képviselni. Kulturáltan tudjanak kommunikálni egymással 

egyszerűbb kérdésekről. A tanulók tudják csoportosítani, tipizálni a meséket, a mesetípusokhoz 

tudjanak példaszöveget rendelni, legalább egy hosszabb vagy két rövidebb mesét tudjanak 

kívülről. Tudjanak különbséget tenni népmese és irodalmi mese között, tudjanak híresebb 

mesegyűjtőkről, gyűjteményekről vagy magyar és külföldi meseírókról. Ismerjék föl a mesék 

műfaji sajátosságait, tegyenek különbséget mese és valóság között, tudjanak fölsorolni magyar 

mesehősöket. Tudják különválasztani történelmünk valóságos hőseit tőlük. Ismerjék a 

népköltészet mitológiai, vallási gyökereit. Értelmesen és pontosan tudják felolvasni a 

szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tudják 

elmondani. Néhány fogalom jelentését ismerjék, tudják helyesen használni azokat. 

Olvasónaplójukban, jegyzeteikben tanári segítséggel maguk javítsák a hibáikat, legyenek 

képesek az órai megbeszélések alapján kiegészíteni, javítani saját munkáikat. Írásbeli 

munkáikban törekedjenek a pontosságra, szakszerűségre, szóbeli feladataikban a pontosságra, 

a helyes beszédre. 

6. évfolyam 

A sikeres osztályozóvizsga alapkövetelményei: 

 Memoriterek 

o Toldi 1. ének 1-6. vsz. 

o Kőmíves Kelemenné 12. versszak 

o Az egriek esküje az Egri csillagokból 

 A ballada jellemzői 

 Az allegória fogalma 

 Arany János élete, művészete 

 A Toldi keletkezése, mottó, cselekménye, szerkezeti felépítése 

 Egri csillagok keletkezése, forrásai, cselekménye- a történelmi regény fogalma 

 A ballada fogalma: A walesi bárdok, Kőmíves Kelemenné 
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 Versek – a lírai műnem sajátosságai 

 Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram, A Reményhez 

 Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolatban 

 Novellák, regényrészletek 

 Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

 Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában 

Továbbhaladás feltételei 

A tanulók tudjanak kívülről 6-8 verset. Legyenek képesek tanári segítség nélkül is a tanult 

művekről rövid, egyszerű tartalmi elemzést készíteni. Ismerjék fel néhány fontosabb mű 

versformáját, ritmusát, műfaját. Írásbeli szövegalkotásban, feleleteikben használják a 

szakkifejezéseket is, értelmezéseikben váljon hangsúlyossá az esztétikai szempont. Tágabb 

összefüggések figyelembevételével fogalmazzák meg véleményüket, ítéleteiket. 

Megbeszélések, viták alkalmával legyenek toleráns vitapartnerek, saját véleményüket tudják 

határozottan képviselni. Érvelési kultúrájuk legyen sokágú. Tudják csoportosítani és 

szembeállítani az érveket. Legyenek képesek a témával adekvát területekről keresni indokokat, 

magyarázatokat, bizonyítékokat. Kulturáltan tudjanak kommunikálni egymással. Értelmesen és 

pontosan tudják felolvasni a szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán, tagoltan, 

megfelelő ritmusban tudják elmondani. Hangos olvasásuk legyen a szövegműfajhoz és a 

témához illő. Szituációs gyakorlatokban legyenek képesek a karakter megjelenítésére. A 

legfontosabb fogalmak jelentését ismerjék, tudják helyesen használni azokat. A beszélő és 

elbeszélő szerepét tudják elválasztani és elbeszélő módokat tudják megkülönböztetni, a lírai 

beszélő szerepét tudják értelmezni. Feleleteikben és előadásaikban óvakodjanak az író és a 

műalkotás szövegében beszélő alak azonosításától. Írásbeli munkáik törekedjenek a 

pontosságra, szakszerűségre, szóbeli feladataikban a pontosságra, a helyes beszédre. 

Tudatosuljon bennük a divatszavak, töltelékszavak, a szlengből át vett elemek kerülésének 

elvárása. 

7. évfolyam 

A sikeres osztályozóvizsga alapkövetelményei: 

 A romantika irodalmának jellemzői 

 A klasszicista stílusjegyek 

 A reformkor irodalma 

 Berzsenyi Dániel művészete (Búcsúzás Kemenes-aljától ) 

 Kölcsey Ferenc élete, művészete ( Himnusz, Huszt – memoriter; Himnusz, Huszt, 

Parainesis elemzése ) 

 Vörösmarty Mihály élete, művészete ( Szózat – memoriter; Szózat, – műelemzés ) 

 A Himnusz és a Szózat összehasonlító elemzése 

 Petőfi Sándor élete, művészete ( Szeptember végén, Nemzeti dal, memoriter; 

Szeptember végén, A XIX. század költői – ars poética, Nemzeti dal,– verselemzés ) 

 Arany János élete, művészete (Szondi két apródja, Epilógus – műelemzés ) 

 Jókai Mór élete, művészete, A kőszívű ember fiai ( a mű keletkezési körülményei, 

cselekménye, a szereplőinek a jellemzése, szerkezete ) 

 A novella, az elbeszélés, az anekdota műfaji jellemzői 
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 Mikszáth Kálmán élete, művészete, novellaelemzés: Bede Anna tartozása 

 Móricz Zsigmond élete és művei: 

o Hét krajcár 

 A dráma műneme és sajátosságai 

 Moliere: A fösvény ( a komédia műfaji jellemzői) 

 Fogalmazási ismeretek: 

o elbeszélés leírással 

o levél jellemzéssel 

o könyvismertetés 

Továbbhaladás feltételei: 

A tanulók a hetedik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi művek önálló és közös 

feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Alakuljon ki bennük a komplex elemzés fogalma. 

A tanulóknak alapvető irodalmi művekről, szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen 

megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, 

ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik , tudásuk átadására, közvetítésére is. 

Alakuljon ki értékrendjük, amelynek rendszerében sajátos helyet jelölhetnek ki az esztétikai 

érzékelés során befogadott valóságelemeknek. A tanulók tudjanak különbséget tenni elsődleges 

és másodlagos szempontok, értékes és értéktelen, fontos és lényegtelen között. Alakuljon ki 

bennük egy motivált, mindenfajta kultúrára, kulturális értékre nyitott, érdeklődő befogadói 

attitűd. A tanulók legyenek képesek kulturáltan kommunikálni az irodalomról, ismereteiket 

biztosan tudják alkalmazni, vitában tudjanak együttműködni partnerükkel, partnereikkel. 

Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat 

érvekkel támasszák alá. Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos 

olvasás se okozzon megértési problémákat. Lírai szövegek értelmezésében, elemzésében 

használjanak poétikai, stilisztikai fogalmakat, az alapvető stíluseszközöket, nyelvi alakzatokat 

ismerjék, és elemzéseikben külön kapjon ez hangsúlyt. Ismerjenek irodalomtörténeti 

korszakokat, szerzői életműveket, stílusokat, irányzatokat, s tudjanak párhuzamot vonni az 

irodalom és más művészetek között. Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolódásokat, 

összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak 

“egymáshoz rendelni” irodalmi alkotásokat és más művészetek műalkotásait. Tanulási, 

felkészülési szokásaikban váljon igénnyé a könyvtár használata, a szakkönyvek, folyóiratok 

olvasása. Ismerjék meg a médiaműfajok közti különbséget. Lássák át az egyes médiumok 

műsorstruktúráját, a lapok, folyóiratok rovatszerkezetét. 

 

8. évfolyam 

A sikeres osztályozóvizsga alapkövetelményei: 

 A XX. század első felének eszmeáramlatai 

 A Nyugat és nemzedékei 

 Ady Endre élete és művei: 

o Góg és Magóg fia vagyok én 

o A magyar Ugaron 

o Párisban járt az Ősz 
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o Őrizem a szemed (memoriter) 

 Móricz Zsigmond:Légy jó mindhalálig-kötelező olvasmány, novellák 

 Babits Mihály, Kosztolányi Dezső egy-egy verse, 

 József Attila élete és művei: 

o Tiszta szívvel (memoriter) 

o Holt vidék 

 Radnóti Miklós élete és művei: 

o Első ekloga 

o Nem tudhatom (memoriter) 

o Erőltetett menet 

 Juhász Gyula: Tiszai csönd (memoriter) 

 Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

 Pilinszky János néhány verse 

A továbbhaladás feltételei: 

A tanulók a nyolcadik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi és más művészeti ágakba 

tartozó művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Lássák át a 

kapcsolatot irodalom és képzőművészet, irodalom és zene között. Ismerjenek meg különböző 

művészeti ágakban felbukkanó vándormotívumokat, témákat. Legyenek képesek a szövegek, 

irodalmi művek strukturális és tartalmi szempontú elemzésére, az összefüggések felismerésére 

és értelmezésére, tudják alkalmazni a megfelelő terminusokat, azokat jól ismerjék, legyenek 

tisztában jelentőségükkel, szerepükkel. A tanulóknak irodalmi művekről, szerzőkről, 

korszakokról, stílusokról legyen megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek 

képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, 

közvetítésére is. Figyeljenek fel a művek jelentésének változására az egyén életén belül és 

különböző korokra való tekintettel is. Legyenek képesek az irodalomról, művészetekről alkotott 

írásaikban a szabatos, pontos fogalmazásra, ismereteiket felhasználva, alkalmazva fogalmazzák 

meg önálló gondolataikat, ítéleteiket, kritikai észrevételeiket. Az általános, egyetemes erkölcsi-

etikai és esztétikai értékek mentén alakítsák ki saját értékrendjüket, alakítsák egyéni ízlésüket. 

Legyenek képesek a saját és az általános értékek között megfelelő egyensúlyt teremteni., 

véleményüket, bírálataikat ezek összhangjában alakítsák ki. Tudjanak tisztán, megfelelő 

ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. 

Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon 

megértési problémákat. Legyenek képesek többféle elbeszélő módban és többféle elbeszélői 

műfajban önálló szövegalkotásra. Legyenek tisztában alapvető verstani kategóriákkal, ismerjék 

a különböző ritmusrendszereket. Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolódásokat, 

összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti összefüggéseket. Legyenek 

rutinosak az internet használatában. Legyenek képesek adatokat keresni a világhálón. 

 

Magyar nyelv: 

5. évfolyam 

 A tanuló igazodjon el a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Megfelelően 

alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Törekedjen az 

egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit 



 oldal 48 
 

megérteni, összefoglalni. Alkalmazza a kérés és a tudakozódás szóbeli formáit a 

közléshelyzetnek megfelelően. 

 Legyen képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentumszöveg és ismeretterjesztő) 

szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. 

Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni. A tanuló 

ismerje a szövegszerkesztés állomásait. Legyen képes tanári segítséggel a 

szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést 

fogalmazni sajátélményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. 

Tudjon min. 100 szavas magánlevelet megfogalmazni. 

 A tanuló ismerje a főbb beszélőszervek működését. Ismerje fel a magánhangzókat, a 

mássalhangzókat. Ismerje a hangok csoportosításának a főbb szempontjait (rövid és 

hosszú, mély és magas magánhangzók, rövid és hosszú, zöngés és zöngétlen 

mássalhangzók). A tanuló ismerje fel egyéni közlésmódjának a jellemzőit, 

törekedjen megfelelő hangképzésre és helyes beszédlégzésre. 

 Ismerje a betűrendbe sorolásnak, az elválasztásnak és a keltezésnek a fontosabb 

szabályait. Legyen képes a Magyar helyesírási szótárt tanári segítséggel használni. 

Különböztesse meg a szótőt és a toldalékokat, tudja az összetett szavakat előtagra és 

utótagra bontani. Legyen képes megnevezni a helyesírási alapelveket, ismerje fel 

saját munkáiban a főbb helyesírási alapelvek alkalmazásának az eseteit, törekedjen a 

tanult helyesírási szabályok alkalmazására. 

 A tanuló ismerje fel és nevezze meg a hangutánzó, a hangulatfestő, a többjelentésű, 

a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakat a szövegben. Törekedjen megfelelő 

használatukra a fogalmazásokban. Tudja segítséggel használni a Magyar 

szinonimaszótárt vagy a Magyar szókincstárt. 

 Tudjon memoriterként min. 10 magyar közmondást és szólást, legyen képes 

értelmezni őket. 

 A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, 

kulturált megfogalmazására. Legyen képes 2-3 mondatban a mindennapi élményeiről 

és olvasmányai hatásáról beszélni. 

6. évfolyam 

 A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 

helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás 

udvarias formáit, figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi 

jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások 

rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni. 

 Legyen képes egy kb. 200-250 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és 

ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk 

visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot 

készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét 

szóban megfogalmazni. 

 Tudjon a különféle írott információhordozókból az anyaggyűjtés során tanári 

segítséggel jegyzetet készíteni. 

 Legyen képes tanári irányítással a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid 

elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint 

filmek és olvasmányok alapján. 
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 Ismerje föl és tudja megnevezni a legáltalánosabb sajtótermékeket (napi-, hetilap, 

folyóirat). 

 A tanuló ismerje a főbb szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, 

igenevek, névmások, névelő, névutó, kötőszó, igekötő, kötőszó) általános jellemzőit, 

alaki sajátosságait. Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja megnevezni őket. 

Ismerje és tudja alkalmazni mindennapi írásbeli alkotásaiban az ige, a főnevek 

(különös tekintettel a tulajdonnevek), a számnevek és melléknevek legáltalánosabb 

helyesírási szabályait és nyelvhelyességi tudnivalóit. 

 Ismerje a szóképzés fogalmát, és tudjon néhány képzőt megnevezni és fölismerni. 

 A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, 

kulturált megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes 2-3 

mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni. 

 Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, 

megfelelő artikulációra. 

7. évfolyam 

 A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 

helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás 

udvarias formáit. Tudjon szóban és írásban rövid, mindennapi köszöntőt fogalmazni. 

Legyen képes háláját, köszönetét néhány összefüggő mondatban megfogalmazni, azt 

érthetően, kifejezően tolmácsolni. 

 Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen 

az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli 

üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni. 

 Legyen képes egy kb. 250-300 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és 

ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti 

jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. 

Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. 

Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és 

írásban megfogalmazni. 

 Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés 

során adatokat gyűjteni, jegyzetet készíteni. 

 Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és 

jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok 

alapján. Tudja tanári segítséggel lejegyezni a felhasznált információforrások adatait. 

 A tanuló ismerje a főbb szószerkezeteket (alárendelő, mellérendelő, hozzárendelő 

szószerkezetek), általános jellemzőiket. Ismerje fel őket az írott szövegekben, és 

tudja megnevezni őket. Tudja megnevezni és fölismerni a mondat részeit (alany, 

állítmány, tárgy, határozó, jelző), a tanult módon jelölje az egyes mondatrészeket az 

egyszerű mondatokban. 

 Ismerje a szóalkotás legáltalánosabb módjait és azok helyesírását. 

 A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen jártas az összetett szavak 

helyesírásában. 

 A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, 

kulturált szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen 

képes adott témában, felkészülés után, vázlat segítségével néhány perces kiselőadást 

tartani. 
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 Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, 

megfelelő artikulációra. 

8. évfolyam 

 A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 

helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás 

udvarias formáit. Beszélgetés közben ügyeljen a párbeszéd illemszabályainak 

betartására. Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. 

Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb 

szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és írásban és szóban továbbadni. 

 Legyen képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és 

ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti 

jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. 

Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. 

Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és 

írásban megfogalmazni. 

 Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés 

során adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes a helyi és az 

iskolai könyvtár anyagában eligazodni, tudja használni a könyvtári adatbázist egy-

egy témához történő anyaggyűjtésben. Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, 

önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, 

valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudja lejegyezni a felhasznált 

információforrások adatait. 

 A tanuló ismerje és a szövegalkotásban használja a különböző mondatfajtákat. 

Ismerje fel és tudja megnevezni az összetett mondatokat (mellérendelő és alárendelő 

összetett mondatok) és azok altípusait. Törekedjen az összetett mondatok különböző 

fajtáinak változatos használatára a szóbeli és írásbeli szövegalkotásai során. Ismerje 

és alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve 

mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen 

jártas az idézés helyesírásában. 

 Ismerje a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

 A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, 

kulturált szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen 

képes spontán, illetve irányított vitában kulturáltan részt venni, álláspontját 

megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. 

 Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, 

megfelelő artikulációra. 
 

Matematika: 

5. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

 A gondolkodási módszerek követelményei a többi témában konkretizálódnak 
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Számtan, algebra 

 A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám 

összehasonlítása. 

 A tízes számrendszer biztos ismerete. 

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

 Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) 

összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése. 

 Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. 

 Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása. 

Geometria, mérés 

 Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. 

 Felezőmerőleges szemléletes fogalma. 

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

kiszámítása konkrét esetekben. 

 Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét 

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

Valószínűség, statisztika 

 Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. 

 Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

6. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

 A gondolkodási módszerek követelményei a többi témakörben konkretizálódnak. 

 Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása 

szóban és írásban. 

Számtan, algebra 

 Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. 

 Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel. 

 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság. 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel. 
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 Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható 

módszerrel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben. 

Geometria, mérés 

 A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. 

 Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése. 

 Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező 

merőleges szerkesztése. 

 Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. 

 Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. 

 A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. 

Valószínűség, statisztika 

 Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. 

 Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

7. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

 Gondolatok (állítások, feltételezések, választások, stb.) világos, érthető szóbeli és 

írásbeli közlése. 

 Egyszerű állítások igazságának eldöntése. 

 Sorbarendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén. 

Számtan, algebra 

 Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek 

körében egyszerű esetekben. 

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

 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét 

feladatokban. 

 Egyszerű százalékszámítási feladatok. 

 Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése. 

 Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása. 

 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is. 
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Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben. 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat 

esetén szabály(ok) keresése. 

Geometria 

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

mértékegységeinek ismerete. 

 Háromszögek területének kiszámítása. 

 Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése. 

 Szögfelező szerkesztése. 

 Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések. 

 Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege. 

 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok valamint a henger hálójának 

felismerése, jellemzése. 

Valószínűség, statisztika 

 A gyakoriság fogalma. 

 Egyszerű grafikonok olvasása, készítése. 

8. évfolyam 

Gondolkodási módszerek 

 Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás. 

 Szövegértelmezés egyszerű esetekben. 

 A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén. 

 Sorbarendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása. 

Számtan, algebra 

 Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális 

számkörben. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések (képletek) átalakítása, helyettesi értékek 

kiszámítása. 

 Elsőfokú egyenletek megoldása. 

 Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 xa x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén. 
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Geometria 

 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata. 

 Adott pont eltolása adott vektorral. 

 Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban. 

 Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül). 

Valószínűség, statisztika 

 Relatív gyakoriság. 

 Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. 

 Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben 
 

Nyelv: 

5. évfolyam 

 A tanuló ismerje meg és tudja használni a témakörökben körülötte nyelvileg bővülő 

világ szavait és kifejezéseit. 

 Tudjon reagálni a feltett eldöntendő kérdésekre. 

 Amennyiben ezt anyanyelvi nyelvtani ismeretei lehetővé teszik, tudjon párhuzamot 

vonni és ellentéteket keresni az anyanyelv és az idegen nyelv között. 

 Értse meg a normál beszédtempónál valamivel lassabb szöveget, ha az számára csak 

kevés ismeretlen szót vagy kifejezést tartalmaz a saját nyelvi szintjén és a tanult 

témakörben. 

 Tudja bemutatni iskolai, otthoni környezetét, egy átlagos nap tennivalóit legyen 

képes ismertetni. 

 Az anyanyelvi olvasástempót megközelítő tempóban, helyes kiejtéssel és 

intonációval legyen képes felolvasni ismert és ismeretlen szövegeket. 

 Tudja helyesen leírni tollbamondás után is a tanult szavakat, a nem fonetikus 

írásmódúakat is. 

 Aktív szókincs: kb. 350 szó. 

6. évfolyam 

 Az idegen nyelvi közlések megértése, azokra való reagálás. 

 Tudja kifejezni a következő beszédszándékokat: vélemény, kötelezettség, tiltás, 

engedély, akarat, szándék, öröm, bánat, elégedettség, elégedetlenség, bocsánatkérés, 

megbocsátás, rosszallás, elismerés, közömbösség, javaslat, tanácsolás, 

figyelmeztetés, segítség felajánlása és elfogadása, utasítás, jókívánságok. 

 Tudja elmesélni iskolai és iskolán kívüli napirendjét, tudjon beszélni étkezési 

szokásokról, öltözködésről, tudjon jellemezni személyeket külső és néhány belső 

tulajdonságuk alapján 

 Tudjon reagálni valós élethelyzetekben, hallott vagy látott jelenségekkel 

kapcsolatban. 

 Tudjon képről önállóan néhány mondatot mondani (képleírás). 
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 Tudjon szöveget néma olvasással feldolgozni. 

 Tudjon több mondatos összefüggő szöveget irányítva írásban megfogalmazni, tudjon 

üdvözlőlapot írni és megcímezni. 

 Szókincs: kb. 400 lexikai egység produktív ismerete valamint kb. 200 szó, kifejezés 

receptív ismerete. 

7. évfolyam 

 Tudjon a tanuló információt kérni és adni az előzőnél hosszabb terjedelemben, tudjon 

kifejezni figyelmeztetést, ígéretet, kíváncsiságot és sajnálkozást. 

 A tanuló a témakörök alapján bővítse információs anyagát. 

 Az árnyaltabb kifejezésekhez tartozó nyelvtani anyagot sajátítsa el, hogy a közlésben 

aktív módon használhassa. 

 Értsék meg a tanulók a beszélt és írott szövegben található információkat, ha azok 

csak viszonylag kis százalékban tartalmaznak ismeretlen szavakat. 

 Ismerjék a tanulók a idegen nyelvű levelezés hivatalos formáját, 

magánlevelezésükben tudják is alkalmazni azt. 

 Tudjanak a tanulók rövidebb szöveget szótár segítségével önállóan is feldolgozni. 

8. évfolyam 

 Tudja a tanuló kifejezni a következő beszédszándékokat: emlékeztetés, szándék, terv, 

előrejelzés, bizonyosság, bizonytalanság, meglepetés, remény, együttérzés 

 Tudjon a tanuló megérteni az életkori sajátosságainak megfelelő nyelvi szintű 

szöveget élőbeszédben és hanganyagról. 

 Tudjon kérdésekre magyarázó jellegű válaszokat adni, képeket, képsorokat leírni, 

értelmezni. 

 Tudjon beszélgetést folytatni a hétköznapi élet tanult témaköreiben. 

 Legyen képes a tanuló ismeretlen szöveget önállóan, szótár segítségével feldolgozni, 

egyszerű, autentikus szöveget megérteni, tartalmát saját szavaival összefoglalni. 

 Legyen képes a tanuló ismert és ismeretlen szöveget hangosan felolvasni normál 

tempóban, helyes intonációval. 

 Tudjon a tanuló embereket és jelenségeket röviden jellemezni, mindennapi életével 

kapcsolatos eseményekről fogalmazást írni. 

 Szótár segítségével tudjon szövegeket németről/angolról magyarra és magyarról 

németre/angolra fordítani. 

 

Történelem: 

5. évfolyam 

Az osztályozóvizsga témakörei: 

 Az őskori ember 
o Az ember ősének kiemelkedése az állatvilágból. 

o A zsákmányoló ember foglalkozásai, eszközei, életmódjának fő jellemzői. 
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o A termelő ember foglalkozásai, eszközei, életmódjának fő jellemzői. 

 Az ókori keleti kultúrák 

o Az ősi Mezopotámia és a Babiloni Birodalom. 

o Az ókori Egyiptom gazdasága és társadalma. 

o Az ókori India és Kína. 

 Az ókori Hellász története 

o Az ókori görögök vallása és az olimpiák. 

o Az ókori Athén és Spárta. 

o A görög-perzsa háborúk története. 

o Nagy Sándor birodalma. 

 A Római Birodalom története 

o A világbirodalom kialakulása. 

o A pun háborúk története. 

o Róma és a provinciák. 

o Mindennapi élet az ókori Római Birodalomban. 

o A népvándorlás és a Nyugatrómai Birodalom bukása. 

 A korai középkor története Európában és Magyarországon 

o A feudális gazdaság és társadalom kialakulása. 

o A hűbériség és a lovagok élete. 

o Gazdálkodás a feudális nagybirtokokon. 

o A feudális egyház hatalma. 

o A középkori városok kialakulása. 

o Kézművesipar és kereskedelem a középkorban. 

o Honfoglalás és letelepedés. 

o Államalapítás: I. István uralkodása. 

o I. László és Könyves Kálmán uralkodása. 

o Az Aranybulla. 

o IV. Béla uralkodása és a tatárjárás. 

A továbbhaladás feltételei: 

A diák tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között. Tudja, 

hogy a tanult történetek közül melyik történt előbb, melyik később, mennyivel – a 

kerettantervben megadott lépték szerint. Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen 

nevek, helyszínek kapcsolhatók. Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a 

kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a tanult történetek eseményeinek 

helyszíneit különbözőléptékű térképeken megmutatni. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult 

történetekhez. Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között. 

Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat. 

6. évfolyam 

Követelmények a 6. évfolyam végén: 

 Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes 

és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, a 

nemzethez való tartozás élményének személyes megélése. 
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 A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka 

értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. 

 Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 

felidézése. 

 A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és 

fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. 

 Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök 

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 

 Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk 

megkülönböztetni. 

 Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott 

szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a 

mindennapokat. 

 Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők 

együttesen befolyásolják. 

 Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi 

közösségek létfenntartását. 

 Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és 

pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

 Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű 

emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 

 Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség 

összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak. 

 Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben 

összekapcsolódnak. 

 Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során. 

 Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és 

legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 

 Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a 

szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek 

megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez 

szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket. 

 Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, 

különböző médiumok anyagából. 

 Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és 

értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 

 Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; 

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

 Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett 

ismereteiről, és kiselőadást tartani. 

 Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján 

kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

 Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes 

helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai 

helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi 

térképen. 
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 Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének 

figyelembe vételére. 

7. évfolyam 

Az osztályozóvizsga témakörei: 

 A polgári Európa létrejötte 

o Az ipari forradalom első szakasza. 

o Az észak-amerikai függetlenségi háború története. 

o A nagy francia forradalom fő eseményei. 

o Napóleon császársága. 

 Magyarország története a XVIII-XIX. században 

o Mária Terézia és II. József uralkodása. 

o Széchenyi István és Kossuth Lajos reformtervei. 

o A törvényhozás menete a reformkorban, reformországgyűlések. 

o Politikai küzdelmek 1847-ben. 

 Forradalom és szabadságharc 

o Polgári forradalom Pest-Budán 1848. márc. 15. 

o Az áprilisi törvények. 

o A szabadságharc kitörése. 

o A tavaszi hadjárat. 

o A szabadságharc bukása. 

o Megtorlás és Haynau-rémuralma. 

o A Bach-rendszer és a kiegyezés. 

 Európa és a világ a XIX. században 

o A gyáripar kialakulása és jellemzői. 

o Az ipari forradalom második szakasza. 

o Az olasz és a német egység létrejötte. 

o Polgárháború az USA-ban. 

o A tőkekivitel és a gyarmatosítás. 

 Az I. világháború története 

o Katonai szövetségek kialakulása a világháború előtt. 

o A háború kitörése: a szarajevói merénylet. 

o A világháború első szakasza. 

o A tömegek és a gépek háborúja. 

o A világháború vége: a Központi Hatalmak veresége. 

A továbbhaladás feltételei: 

Készítsen önállóan vázlatot az adott témáról. A diák tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott 

történelmi témáról, megadott ismeretterjesztő irodalom alapján. Tudjon egyszerű történelmi 

tárgyú táblázatokat, grafikonokat, diagramokat értelmezni néhány mondatban. Tudjon 

egyszerűbb forrásokat értelmezni tanári segítséggel. Ismerje az egyes történelmi korok, 

korszakok nevét és sorrendjét, ismerje egy-egy korszak fontosabb jellemzőit. Tudja, hogy a 

kerettantervben szereplő személyeknek mi volt a jelentőségük az adott időszakban. Tudja 

térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit. Tudja összehasonlítani 
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különböző időszakok térképeit. Legyen képes egy-egy ország területváltozásait térképről 

leolvasni. Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes történelem megjelölt személyei 

közül kik voltak kortársak. 

8. évfolyam 

Az osztályozóvizsga témakörei: 

 Európa és a világ története a két világháború között 

o A Párizs-környéki békék 

o A fasizmus kialakulása Olaszországban. 

o A nagy gazdasági világválság jellemzői. 

o A válság megoldásának demokratikus módja az USA-ban. 

o A fasizmus kialakulása Németországban. 

o Kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 

o Útban a háború felé: 1936-39 eseményei. 

 Magyarország története a két világháború között 

o Az őszirózsás forradalom 

o A kommunista államcsíny-a tanácsköztársaság 133 napja. 

o A fehérterror és a Horthy-korszak kialakulása. 

o A bethleni konszolidáció intézkedései. 

o A gazdasági világválság hatási Magyarországon. 

o Magyarország 1936-38 között. 

 A II. világháború története 

o A háború kitörése, Lengyelország német megszállása. 

o Hitler nyugat-európai hadjárata. 

o Német támadás a Szovjetunió ellen. 

o Az USA hadba lépése. 

o Fordulat a háború menetében. 

o A normandiai partraszállás eseményei. 

o Európa felszabadítása a német megszállás alól. 

o A csendes-óceáni háború vége. 

o Magyarország részvétele a II. világháborúban. 

 Európa és a világ története a II. világháború után 

o A II. világháborút lezáró békeszerződések, az ENSZ megalakulása. 

o A hidegháború kialakulása és „forró” pontjai. 

o A gyarmati rendszer végleges felszámolása, a harmadik világ országai. 

o A fegyverkezési verseny és az enyhülés folyamata. 

o Kommunista diktatúrák Kelet-Európában. 

o A globalizálódó világ: az Európai Unió kialakulása, működése. 

 Magyarország története 1945 után 

o Az ország felszabadítása a német megszállás alól és a szovjet megszállás. 

o A koalíciós kormányzás időszaka: 1945-48. 

o A fordulat éve,1948. 

o A kommunista diktatúra kiépítésének folyamata: a Rákosi-korszak. 

o Forradalom és szabadságharc 1956-ban. 

o A puha diktatúra időszaka, a Kádár-korszak. 

o A rendszerváltás időszaka: 1989-90. 
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A továbbhaladás feltételei: 

A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani. Tudja, mi történt Európa más 

régióiban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye idején. Legyen képes 

összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb 

állomásai között. Tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem legfontosabb 

fordulópontjait, idejét. Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait. 

Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. Ismerje a mai 

Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit. Környezetének, lakóhelyének 

fontos történelmi eseményeit el tudja helyezni a köztörténet folyamatában. 

 

Természetismeret: 

5. évfolyam 

 Legyenek képesek konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egyszerű 

jelenségek, folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, 

rajzban és írásban. Tudják felidézni a természeti és az ember által létesített 

környezetre vonatkozó konkrét, szemléletes képi tartalmakat. E képzetek alapján 

tudjanak ítéleteket alkotni, következtetéseket levonni. 

 Legyenek képesek a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. 

Fogalmazzák meg milyen az aktuális időjárás. Tudják a tanult mértékegységek 

alkalmazásával a vizsgált jelenségeket mennyiségileg is jellemezni, és a mért 

adatokat értelmezni. Tudják megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat és 

értsék azok változásait. Jellemezzék az évszakokat időjárásuk szerint. Ismerjék az 

időjárást kialakító legfontosabb tényezőket. Jellemezzék éghajlatunkat. Ismerjék az 

időjárási események és a felszín változása közötti összefüggéseket. 

 Ismerjék fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudják értelmezni az 

egyszerű felszínformákat kialakulásuk szerint. Tudjanak jellemző tulajdonságokat 

mondani megfigyelt kőzetmintákról. Ismerjék fel az emberek földrajzi környezetet 

veszélyeztető tevékenységét. Értsék meg, hogy a környezet állapotának romlásáért 

az emberek a felelősek. 

 Tudják megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. 

Megfigyelt tulajdonságaik alapján jellemezzék azokat. Ismerjék a táplálkozásunkban 

betöltött szerepüket. 

 Ismerjék fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a 

háziállatokat. Legyenek tisztában az állatvédelem jelentőségével, erkölcsi 

szabályaival. 

6. évfolyam 

 Tudjanak a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoztatni. 

Ismerjék fel és értsék meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó 

oksági kapcsolatokat, összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyenek képesek 

alapvető méréseket elvégezni és a mért adatokat értékelni. Ismerjék fel ezek közül 

azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudják elkerülni azokat! Bemutatás után 

legyenek képesek egyszerű kísérleteket fegyelmezetten és a balesetvédelmi, 
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érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásával megismételni, a tapasztalt 

jelenségeket elmondani. 

 Elemi szinten tájékozódjanak a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. 

Használják a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjanak adatokat 

leolvasni a domborzati és vízrajzi térképekről. Tudják felsorolni a kontinenseket és 

óceánokat. Legyenek egyszerű, szemléletes képzeteik a földrajzi övezetekről. 

 Ismerjék fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait, 

lakókörnyezetük néhány nevezetes települését, az ország fővárosát. 

 Tudják felidézhető képzeteik segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. 

Tudjanak egyszerű táplálékláncokat bemutatni. Ismerjék a legjellegzetesebb hazai 

növény és állatfajok testfelépítését, életmódját. Értsék meg a természet védelmének 

jelentőségét, a fenntartható gazdaság feltételeit. 
 

Fizika: 

7. évfolyam 

 A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a 

látottak elmondására. 

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

erő, hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt 

mértékegységeit. 

 Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. hó 

olvadása, vizes ruha száradása, stb.) 

 Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelenőségével. Értse, 

hogy egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem. 

 Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek, 

mérések elvégzésére, azok értelmezésére. 

8. évfolyam 

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

kívüli életben egyaránt. 

 Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását. 

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

képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, 

feszültség- és árammérésre. Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken 

feltüntetett adatokat. 

 Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és 

megvalósításának lehetőségeit. 

 Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint 

 Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, 

ismerje a szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket. 

 Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei, 

természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között. 
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Kémia: 

7. évfolyam 

Legyen tisztában a tanult anyagok tulajdonságaival. Ismerje a fizikai és kémiai változás 

fogalmát. Tudja az egyesülés, bomlás, exoterm, endoterm fogalmát. A tanult reakciókat tudja a 

megfelelő típusba besorolni. A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, 

hogy a protonok és az elektronok száma azonos a semleges atomban. Alkalmazza a periódusos 

rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közti összefüggést. Nevezze meg a 

tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket. Ismerje fel a tanult 

anyagokat tulajdonságaik alapján. Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás 

alapján szakszerűen mutassa be. Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a 

szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító 

hatásukat. Legyen képes a tanult anyagok összetétel szerinti csoportosítására. Ismerje az égés 

folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes 

magatartásformát tűz esetén. Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz. Legyen 

képes egyszerű tudományos népszerűsítő irodalmi részlet értelmezésére, lényegének 

elmondására. Ismerje a reakció típusait (redoxi reakciók, savbázis reakciók). Tudja milyen 

kémhatások vannak (savas, lúgos, semleges). Ismerje az indikátorok használatát. 

8. évfolyam 

A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem, 

vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, 

égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és 

kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit. Ismerje néhány, a hétköznapi élet 

szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen 

anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználásának 

módjait. Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik. 

Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet 

kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság 

kapcsolatát. Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni 

a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető 

különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket. Tudjon egy kémiával 

kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt keresni, és tudja ennek 

eredményét másoknak változatos módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit 

is alkalmazva bemutatni. Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a 

hétköznapi élethez is kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, 

illetve gyakorlati szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. Használja a 

megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával kapcsolatos 

jelenségek elemzésekor. Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját 

életével, egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének 

megóvásában. 
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Biológia: 

7. évfolyam 

 Ismerjék az életközösségek legjellemzőbb, táplálékláncot alkotó fajainak nevét, 

külső felépítését, életmódját. 

 Tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek 

megismert élőlényeiből. 

 Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények 

és állatok lényeges ismertetőjegyeit. 

 Mondjanak egy-két példát a különböző életközösségek élőlényeinek testfelépítése és 

környezete közötti összefüggésre. 

 Legyenek tisztában azzal, hogy a természetes életközösségek védelme az egész földi 

élet számára létfontosságú. Észleljék, ha környezetük állapota romlik, és legyen 

igényük annak megakadályozására. 

 Ismerjenek példákat a különféle életközösségek károsításának módjára és annak 

megakadályozására. 

 Ismerjék, hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni, 

csoportosítani. 

 Legyenek képesek a megfigyeléseik, vizsgálódásaik során nyert tapasztalatok 

értelmezésére. 

8. évfolyam 

 Tudják felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő részeit és ismerjék 

ezek működésének lényegét. 

 Legyenek jártasak abban, hogy testükkel, életműködésükkel kapcsolatos ismereteket 

tudjanak szerezni a népszerűsítő művekből, és tudásuknak megfelelő szinten 

legyenek képesek az információk kritikus értékelésére. 

 Tudják az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit 

felsorolni. 

 Tudatosuljon bennük, hogy az ivarszervek nem azonos ütemben fejlődnek a többi 

szervrendszerrel, a korai szexuális élet ártalmas lehet. 

 Értsék meg, hogy az egyes emberek egyedfejlődése különböző ütemű, ezért az 

azonos életkorúak között is lehetnek olyan jelentős fejlettségbeli különbségek, 

amelyek mégsem kórosak. Legyenek toleránsak a más ütemben fejlődő és fogyatékos 

emberekkel. 

 Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra. Értsék a betegségek 

megelőzésének fontosságát. 
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Földrajz: 

7. évfolyam 

 A tanuló legyen képes az egyes kontinensek, tájak, országok természeti és 

társadalmigazdasági jellemzőit bemutató képek, ábrák, adatok elemzésére, tanári 

irányítás alapján alapvető összefüggések felismerésére. 

 Tudja megadott szempontok alapján bemutatni az egyes kontinenseket, tipikus 

tájaikat, legfontosabb országaikat. 

 Ismerje fel a természeti és társadalmi környezet alapvető összefüggéseit. 

 Legyen képes különböző térképi és egyéb földrajzi tartalmú információk 

felhasználására a témákhoz kapcsolódóan. 

 Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat. 

8. évfolyam 

 A tanuló tudja bemutatni hazánk földrajzi környezetének természeti és 

társadalmigazdasági jellemzőit megadott szempontok alapján. 

 Tudja ismertetni hazánk tájainak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit 

különböző térképi információk felhasználásával. Ismerje fel a természeti adottságok 

szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében. 

 Ismerje hazánk környezeti értékeit. 

 Legyen képes önálló információgyűjtésre a megadott szempontok szerint különböző 

földrajzi-környezetvédelmi tartalmú információhordozókból, és tudja feldolgozni 

ezeket tanári irányítással. 

 Tudja megmutatni térképen és felismerni kontúrtérképen a topográfiai fogalmakat. 

Tudja meghatározni és megfogalmazni földrajzi fekvésüket, kapcsoljon hozzájuk 

tartalmi jellemzőket. 
 

Informatika: 

5. évfolyam 

Az informatikai eszközök használata 

 A tanuló: 

 Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni. 

 Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat. 

 Ismerje a háttértárolók szerepét, azok néhány fajtáját. 

 Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani. 

 Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára 

szükséges fájt megtalálni. 

 Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni. 

 Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, törölni. 

 Ismerje a lemezkezelés szabályait. 
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 Tudja megkeresni az általa használt programok futtatható és egyéb állományainak 

ikonjait. 

Informatika-alkalmazói ismeretek 

A tanuló: 

 Tudjon önállóan használni egyszerű rajzkészítő programot. 

 Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos-szöveges munkáinak megalkotására, 

módosítására. 

 Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. 

 Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt részeit. 

 Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre, azokat 

tudja onnan visszatölteni. 

 Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját. 

 Tudjon önállóan begépelni szöveget. 

 Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget. 

 Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. 

Infotechnológia 

A tanuló: 

 Legyen képes egyszerűen kódolt üzenet olvasására, továbbítására. 

 Tudjon használni egy titkosírást, az abban levő üzenet információtartalmát képes 

legyen megérteni. 

 Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével. 

 Ismerjen meg különböző információfajtákat. 

Infokommunikáció 

A tanuló: 

 Tudjon cím alapján weboldalt felkeresni. 

 Lásson példát internetes keresésre. 

Az információs társadalom 

A tanuló: 

 Ismerje fel az információ jelentőségét a régi és a mai társadalmakban. 

Könyvtár és médiainformatika 

A tanuló: 

 Ismerjen fel nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokat. 
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 Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait. 

 Tudjon információt szerezni nem nyomtatott dokumentumokból. 

 Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában az 

itt használt kétféle raktári renddel. 

 Tudjon számára szükséges irodalmat megkeresni a könyvtári részekben. 

 Ismerje a könyvek formai jellemzőit. 
 

6. évfolyam 

Az informatikai eszközök használata 

A tanuló: 

 Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat. 

 Tudjon menüelemeket, parancsokat használni. 

 Tudja használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani azok 

tulajdonságait. 

 Tudjon önállóan használni játék- és oktatóprogramokat. 

Informatika-alkalmazói ismeretek 

A tanuló: 

 Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot. 

 Tudjon megfelelő program segítségével rövid animációt elkészíteni. 

 Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni szerkesztési műveletekre. 

 Tudja kinyomtatni kész munkáját. 

 Tudjon önállóan begépelni szöveget. 

 Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget. 

 Tudja a dokumentum egy részét kijelölni. 

 Tudja végrehajtani karakterek, szavak formázását. 

 Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot. 

 Tudjon hangfelvételt készíteni arra alkalmas program segítségével. 

3. Infotechnológia 

A tanuló: 

 Tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában 

előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részeit. 

 Tudjon Logo nyelven egyparaméteres eljárásokat létrehozni. 

 Tudja a létrehozott eljárásokat építőelemként felhasználni. 

 Alkalmazza a paraméterek módosításával megvalósítható vizsgálatokat. 

 Ismerje fel és tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az 

iskolában előforduló eseményeket, tevékenységek algoritmizálható részleteit. 

 Tudjon Logo nyelven többparaméteres eljárásokat létrehozni. 

 Tudjon létrehozni rekurziót tartalmazó többparaméteres eljárásokat. 



 oldal 67 
 

 Tudjon egyszerűbb folyamatokat modellezni a paraméterek módosításával, lássa a 

paraméterek szerepét, hatását. 

 Ismerje fel az adatok (paraméterek) visszajelzésének tényét. 

 Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével. 

 Lássa meg a kapcsolatot az információ különböző megjelenési formái között. 

 Ismerje, értse az információ, mint jelenség lényegét. 

Infokommunikáció 

A tanuló: 

 Tudjon segítséggel elektronikus levelet olvasni és küldeni. 

Az információs társadalom 

A tanuló: 

 Ismerje fel az információ jelentőségét a régi és a mai társadalmakban. 

Könyvtár és médiainformatika 

A tanuló: 

 Tudjon a könyvtár médiatár részéből számára szükséges dokumentumot kiválasztani. 

 Ismerje a betűrendes katalógus felépítését. 

 Ismerje a katalóguscédulán található legfontosabb adatokat. 

 Tudjon katalógus-cédulákat használni. 

 Tudjon keresni megadott szempontok alapján a betűrendes katalógusban szerző 

szerint, cím szerint. 

 Tudjon tájékozódni a “kézi könyvtár”-ban. 

 Tudjon segédkönyveket használni információszerzésre. 

 Alkalmazza az ábécét a lexikonban, szótárban keresésnél. 

7. évfolyam 

Az informatikai eszközök használata 

A tanuló: 

 Ismerje a számítástechnika fő alkalmazási területeit. 

 Ismerje a központi egység és a perifériák közti információáramlás irányát. Ismerje a 

főbb egységeket, perifériákat és működési elvüket. Tudja a számítógépet és 

perifériákat önállóan használni. 

 Tudjon könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára 

szükséges fájlt megtalálni. 

 Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni. 

 Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni. 
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 Tudjon mágneslemezt formázni, legyen tisztában a lemezformázás veszélyeivel. 

Ismerje megfelelő lemezellenőrző program használatát. 

 Tudjon önállóan használni multimédiás oktatóprogramokat. 

Informatika-alkalmazói ismeretek 

A tanuló: 

 Ismerje a bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit. Tudjon néhány kockából 

álló bemutatót készíteni tantárgyi problémáival kapcsolatban. 

 Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában 

elhelyezni. 

 Legyen tisztában a dokumentumrészletek, saját munkájában való felhasználásának 

etikai, jogi normáival. 

 Tudja a vágólapot több módon is használni. 

 Tudja értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. 

Infotechnológia 

A tanuló: 

 Tudja algoritmusleíró nyelven megfogalmazni a hétköznapi és matematikai 

problémák, tevékenységek algoritmizálható részleteit. 

 Tudja programnyelvek kódolni az alapvető algoritmusszerkezeteket. 

 Tudjon egyszerű (keresési és rendezési) algoritmusokat valamilyen programozási 

nyelven kódolni. 

 Tudjon összetett algoritmusokat építeni az alulról felfelé és a lépésenkénti finomítás 

elve alapján. 

Infokommunikáció 

A tanuló: 

 Tudjon önállóan hasznos webhelyeket felkeresni. 

 Szerezzen jártasságot tematikus és kulcsszavas keresők használatában. 

 Tudja weboldalak szöveges és grafikus részleteit letölteni, elmenteni. 

 Tudjon tematikus és kulcsszavas keresők használatával számára szükséges 

információkat megszerezni. 

Az információs társadalom 

A tanuló: 

 Tudjon egyszerű zenei és filmanyagot számítógépen lejátszani. 

 Tudjon egyszerű eszközzel digitális fényképet készíteni, ezt elmenteni és saját 

dokumentumaiban felhasználni. 

 Tudjon segítséggel feladataihoz dokumentumot választani. 
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Könyvtári és médiainformatika 

A tanuló: 

 Ismerje az iskolai könyvtárnál nagyobb közkönyvtárakat. 

8. évfolyam 

Az informatikai eszközök használata 

A tanuló: 

 Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni. Ismerje és tartsa be a hálózat 

használatának szabályait. 

 Ismerje a vírusellenőrző program kezelését. Szerezzen jártasságot fertőzött állomány 

vírusirtásában, legyen tisztában a vírusirtás veszélyeivel. 

 Legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására. 

 Ismerje egy tömörítőprogram kezelését. Tudjon egy tömörített állományt 

kicsomagolni. Tudja kiválasztott könyvtár tartalmát tömöríteni. 

Informatika-alkalmazói ismeretek 

A tanuló: 

 Tudja megkülönböztetni a különböző szövegegységeket. 

 Tudjon bekezdést és oldalt formázni. 

 Legyen képes az életkorának megfelelő szinten az összetartozó adatok közötti 

összefüggések felismerésére. 

 Tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat. Tudjon különféle 

adatbázisban keresni. 

 Tudjon egyszerű szöveget és rajzot is tartalmazó dokumentumot elkészíteni előre 

tervezés után. 

 Tudjon egyszerű mindennapi közleményeket tartalmazó dokumentumokat készíteni. 

 Tudatosan tervezze meg a készülő dokumentumait. 

Infotechnológia 

A tanuló: 

 Ismerje és ismerje fel az elemi és összetett adattípusokat. 

 Szerezzen tapasztalatot problémák informatikai módszerekkel történő 

megoldásában. 

 Szerezzen tapasztalatot mindennapi események modellezésére. 
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Infokommunikáció 

A tanuló: 

 Rendelkezzen saját e-mail-címmel. 

 Tudjon magyar nyelvű levelezőprogramot használni. 

 Tudja, hogyan lehet SMS-t, MMS-t küldeni és fogadni. 

 Ismerje a digitális technika sokféle megjelenési lehetőségeit. 

Az információs társadalom 

A tanuló: 

 Lássa, hogy a ma embere az új informatikai környezetben éli életét. 

 Ismerje Neumann János munkásságának fő területeit. Tudja, hogy a magyar tudósok 

hozzájárultak a számítástechnika fejlődéséhez. 

 Lássa a papír alapú és az elektronikusan tárolt információs anyagok használatának 

előnyeit, hátrányait. 

 Tudja, hogy a hagyományos médiumok évezredeken keresztül biztosították az 

emberiség tudásának fennmaradását. 

Könyvtári és médiainformatika 

A tanuló: 

 Tudjon lexikont, szótárakat, közhasznú információs forrásokat használni. 
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23. Záró rendelkezések 
 

23.1 Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. A házirend 

elfogadását, módosítását követően egy-egy példányát a  diákönkormányzatnak át kell adni, 

közzé kell tenni az iskola honlapján. 

23.2 A házirendet a szülők, tanulók számára az iskolába történő beíratásakor hozzáférhetővé 

kell tenni. A házirend kisebb változása esetén az osztályfőnökök osztályfőnöki órán és szülői 

értekezleten ismertetik a változásokat.  

23.3 A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot a 

diákönkormányzatnál, vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon 

belül a nevelőtestület dönt. 

23.4  A tanév megkezdését követő 4 héten belül az iskola vezetősége az diákönkormányzat 

vezetősége áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy a házirendet szükséges-e módosítani, 

az utolsó házirend-módosítás óta felmerült-e szabályozási probléma, a diákönkormányzat, vagy 

az iskola más szerve javasolta-e a házirend módosítását bármely kérdésben. 

23.5  Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan bárki fordulhat kérdéssel az 

intézmény igazgatójához, helyetteséhez, a diákönkormányzat vezetőjéhez. 

23.6  Jelen házirend 2019. október 25-től hatályos, és visszavonásig érvényes, egyúttal a 

korábban elfogadott házirend hatályát veszti. 

23.7  Jelen házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi a fenntartó szervnél. 

23.8  Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 5 

munkanapon belül az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik. 
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Nyilatkozat 

 

A Farkas László Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása 

alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirend elkészítéséhez és elfogadásához előírt 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SzMK elnöksége a Házirend módosítását 2019. október 

24-i ülésén megtárgyalta, annak módosítási javaslatával egyetért. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

A Farkas László Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján 

aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirend elfogadásához előírt véleményezési jogunkat 

gyakoroltuk. A Diákönkormányzat a Házirend módosítását 2019. október 24-i ülésén 

megtárgyalta, a Házirend módosítási javaslatát elfogadta.  

 

 

 

 

 

 

 

 Kelebia, 2019. október 24.  

 

 

 


