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1. Bevezetés 

Ezen házirend:  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 

 a nevelési intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet;  

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

törvény alapján készült.  

A házirend különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek 

érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső 

szabályozója.  

 

2. Általános rész 

A házirend nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő 

időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott nevelési, 

oktatási intézményen kívüli foglalkozások, programok idejére érvényes.                          

  

A házirend az iskola tanulóinak számára rögzíti a jogokat és a kötelességeket, 

valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása az intézmény minden 

tanulójának és dolgozójának kötelessége. A házirendben foglaltak be nem tartása 

jogsértés! 

A házirendet az intézmény vezetője készíti el és az iskola nevelőtestülete fogadja el. A 

házirend elfogadásakor a szülői szervezet és a diákönkormányzatok 

véleménynyilvánítási jogot gyakorolnak. A házirend szabályai – mint a törvény 

felhatalmazásán alapuló belső jogi normák – kötelezőek az intézménnyel 

jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra 

egyaránt. 

A házirend elsősorban a gyermekekre tartalmaz magatartási szabályokat, vonatkozó 

előírásait azonban a szülőknek, pedagógusoknak és más intézményi dolgozóknak is 

alkalmazni kell. 

Az osztályfőnökök a tanév első osztályfőnöki óráján kötelesek az életkori sajátosságok 

figyelembe vételével ismertetni a házirend tartalmát a gyermekekkel, tanulókkal.  

Minden gyermeknek, aki az intézménybe beiratkozik, azzal jogviszonyt létesít, köteles 

az intézmény a házirend egy példányát átadni. 

 

2.1. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 

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

figyelembevételével az intézmény igazgatója készíti el. 

A házirend tervezetét megvitatják a harmadik-nyolcadik évfolyamos osztályok és 

véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. 

A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az 

intézmény igazgatóját. 

A házirend tervezetét megvitatják a pedagógusok munkaközösségei, és véleményüket 

eljuttatják az intézmény igazgatójához. 
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A házirend tervezetéről az igazgató beszerzi az iskolai szülői szervezet (közösség) 

véleményét. 

Az intézmény igazgatója a tanulók, a pedagógusok és a szülők véleményének 

figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása 

előtt az igazgató beszerzi a diákönkormányzat, valamint a szülői szervezetek 

véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, fenntartói 

jóváhagyása csak abban az esetben szükséges, ha a fenntartóra a törvényben 

meghatározottakon túl többlet költség hárul. Az érvényben levő házirend módosítását 

– bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti 

az intézmény igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy 

a szülői szervezetek (közösségek)  vezetősége. 

 

2.2.  A házirend nyilvánossága 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (gyereknek, tanulónak, 

szülőnek, valamint az intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

 Az intézmény irattárában;  

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola nevelői szobájában; 

 az intézmény igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

 az osztályfőnököknél; 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

 az intézmény szülői szervezet (közösség) vezetőjénél. 

A házirend egy példányát – a törvény előírásainak megfelelően – az intézménybe 

történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán; 

 a szülőket szülői értekezleten. 

A házirend rendelkezéseit, szabályait minden tanév, nevelési év elején az 

osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán; 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – 

ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban. 

 

3. A tanulói jogviszony 

Az iskola igazgatója a tanuló felvételéről, átvételéről vagy a kérelem elutasításáról írásbeli 

döntést hoz. A felvételi, átvételi kérelem elutasításáról szóló döntést határozatba kell foglalni. 

 

A tanuló az iskolával – a felvételről szóló döntés átvétele napjától – tanulói jogviszonyban áll. 

A tanulói jogok gyakorlása az első tanév megkezdésekor jön létre.  

Amennyiben a gyermek előzetesen nem tanulta az osztályban tanított idegen nyelvet, a 

pedagógiai programban meghatározott feltételekkel ideiglenes mentességet kap az értékelés és  
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minősítés alól.  

 

3.1. Az iskola első évfolyamára történő felvétel/beíratás  

 

Az első évfolyamra történő felvétel előtt a szülők tájékoztatást kapnak az iskolában folyó 

oktató-nevelő munkáról. A tájékoztatás formái: szülői értekezletek, nyílt napok, írásos 

tájékoztatók, személyes beszélgetések. Az iskolába történő felvételi feltétele a fenntartó által 

meghatározott időpontban történő beíratás.  

Az 1. évfolyamra történő beiratkozás KLIK által kiírt időpontban történik. 

Az 1. osztályba való beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:  

- születési anyakönyvi kivonat,  

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

- a tankötelezettség kezdetéről szóló óvodai szakvélemény,  

- oltási könyv,  

- a szülő személyazonosságát igazoló igazolványa  

továbbá:  

- a szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy nevelési tanácsadó véleménye, ha az ott való 

vizsgálat a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérésének megállapítása, vagy 

sajátos iskolai nevelésben és oktatásban való részvétele miatt javasolt volt,  

- a gyermekvédelmi kedvezményt igazoló határozat, ha jogosultak a kedvezményre,  

- a gyermekorvos vagy szakorvos véleményére, ha szűrővizsgálat, gyógy vagy könnyített 

testnevelésre utalja/javasolja,  

- ha a szülő felügyeleti jog gyakorlója nevelőszülői, gondozó, gyám, illetve különélő szülő, 

akkor a kijelöléséről/távoltartásról/elhelyezésről stb. szóló bírósági vagy gyámhivatali 

határozat/jegyzőkönyv  

- A tárgyév június 1-jéig és december 31-ig iskolakötelessé váló gyermek iskolaérettségét 

bizonyító nevelési tanácsadói határozat.  

 

Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány 

miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A 

sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A meghívásban 

szerepelnie kell a sorsolás időpontjának és a sorsolás helyszínének.  

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után 

sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt 

különleges helyzete indokolja.  

A sorsolás lebonyolításának részletes szabályai:  

 A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A meghívásban 

szerepelnie kell a sorsolás időpontjának és a sorsolás helyszínének.  

 

A sorsolásban közreműködők:  

 A Sorsolási Bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézmény Szülői 

Szervezetének képviselője, a leendő elsős tanítók, az intézmény vezetője, vagy 

helyettese, jegyzőkönyvvezető  

 

A sorsolás menete:  

 A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv 

készül, amit a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak.  
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A sorsolás megkezdése előtt a szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről, valamint arról, hogy 

kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre. A jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell, hogy kik vannak jelen és kik maradtak távol.  

 Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a 

jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő 

szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja 1-1 

borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének 

nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül.  

 Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. A 

megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, 

ill. azoknak a nevét, akiket nem húztak ki.  

Értesítési kötelezettség:  

 A kérelmező szülőket az iskola honlapján, ill. a beiratkozáskor értesítjük a sorsolás 

időpontjáról, helyszínéről.  

 A szülőket írásban értesítjük a sorsolás eredményéről.  

 Az elutasítással kapcsolatos döntést HATÁROZAT-ba kell foglalni. Abban fel kell 

tüntetni a sorsolás eredményét és a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását.  

 

3.2. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje  

A tanulói jogviszony megszűnése – a Köznevelési Törvénnyel összhangban – a 

következő esetekben következik be:  

- általános iskolai tanulmányait befejezte  

- más közoktatási intézményben folytatja tanulmányait  

- tankötelezettsége megszűnt: kimaradással vagy igazolatlan hiányzás miatt 

Fegyelmi eljárás eredménye – tankötelezettség alatt – nem lehet a tanulói jogviszony  

megszüntetése. 

 

4. A tanulók kötelességei, az elvárt tanulói magatartás szabályai 

4.1. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

 A tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 

 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy 

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli 

eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) 

vagy balesetet észlel; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota 

lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 

gyakorlatában; 

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő 

fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, 

valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 
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 betartsa a közintézmények teljes területére ( zárt helyiségben és az udvaron 

egyaránt ) érvényes dohányzási tilalmat! 

  A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 

 az öltöző helyiségekbe csak az órát/foglalkozást tartó pedagógus jelenléte 

mellett a testnevelés órát vagy a sportfoglalkozást megelőző 3 percben lehet 

belépni, bent tartózkodni. A tanítási órák és foglalkozások után az öltözőt a 

lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni; 

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;  

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – 

sportfelszerelést (pl.: fehér vagy világos talpú tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, 

tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük; 

 a sportfoglalkozásokon a tanulók karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevaló, 

stb. nem viselhetnek, illetve ezen tárgyakat sebtapasszal, vagy egyéb módon 

kötelesek biztonságosan eltakarni. 

 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos 

és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti három alkalommal rendel a háziorvosi 

rendelőben tanévenként meghatározott napokon és időpontban. 

Az iskolaorvos (iskolai fogorvos) elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a 

tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 fogászat: évente két alkalommal, 

 belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, 

 szemészet: évente egy alkalommal, 

 a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal, 

 az kötelező védőoltások végrehajtása az előírt időpontokban. 

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két 

alkalommal, illetve szükség szerint az osztályfőnökök jelzése alapján. 

 

4.2. A tanulók tanulással, magatartással kapcsolatos kötelességei 

 

 Jelzőcsengetés és becsengetés után a tanulónak az osztályterem vagy a 

szaktanterem előtti folyosón kell tartózkodnia, készülve a tanítási órára. A 

tanuló köteles a hetesek figyelmeztetésére hallgatni, azt betartani. 

 A késés az órára a becsengetés utáni beérkezést jelenti. A későn érkező tanulót 

a tanár későnek írja be, feltüntetve a késés időtartamát. 

 A bejáró tanulók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

 A megbízott felelősök - a tanári utasításoknak megfelelően - pontosan, 

rendszeresen végezzék el feladatukat! 

 Tájékoztató füzetét, aznapi szükséges felszerelését mindenki köteles magával 

hozni az iskolába ! 

 A kabátokat és az adott tanítási órán nem szükséges felszereléseket a tanulói 

szekrényben kell tartani, ettől eltérni csak a nevelő rendelkezései alapján lehet! 

 Valamennyi tanuló köteles minden nap felkészülten jönni iskolába! A házi 

feladat adásával kapcsolatos korlátot a pedagógiai program (továbbiakban: PP) 

tartalmazza. 
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 Az osztály a nevelőt felállással tisztelje meg az óra elején! A tanóra a hetes 

jelentésével kezdődik, aki jelenti a napi hiányzókat. 

 Tanórákon a tanuló köteles a tanár utasításait követni, fegyelmezetlenséggel 

nem zavarhatja a tanórák rendjét!  

 A kapott osztályzatokat mindig köteles beíratni az ellenőrző könyvbe, aláíratni 

nevelővel, és szülővel!  

 Nem korlátozhat másokat jogai gyakorlásában.  

 A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által 

szervezett iskolán kívüli foglalkozások ( szervezett utazások, előadások, iskolai 

szervezésű kirándulások, táborok, versenyek, vetélkedők, mérkőzések, 

sportesemények, találkozók ) lebonyolításakor is érvényesek. 

 A tanuló az óraközi szünetekben e házirend „Az iskola működési rendje” 

részben szabályozottak szerint - az időjárásnak és az ügyeletes nevelők 

eligazításának megfelelően - az udvar kijelölt részén, az aulában vagy a 

folyosókon tartózkodjon! (Az udvar kijelölt része: az udvari játékok környéke, 

az aszfaltozott terület, valamint a füves kispálya. ) 

 A tanulók iskolai felszerelésének, ruházatának megőrzését egyéni 

tárolószekrény szolgálja. A tárolószekrény használata az iskola rendjének 

megóvása, valamint a lopások megelőzése érdekében kötelező. Rendjét az 

osztályfőnökök rendszeresen ( havonta legalább 1 alkalommal ) ellenőrzik. 

 Az iskola tisztaságának megőrzése érdekében az épületen belül minden tanuló 

váltócipőt köteles használni. A váltócipő típusa, formája nem meghatározott, 

de követelmény, hogy kültéri szennyeződéstől mentes legyen. Ezért a 

váltócipőt külső területen használni tilos ! A váltócipő meglétét és folyamatos 

használatát az osztályfőnökök rendszeresen ellenőrzik. Az ügyeletes nevelő 
köteles az osztályfőnöknek jelezni, ha az osztály valamely tanulója azt nem 

használja. 

 Az intézményi étkezők a tízórai és az uzsonna elfogyasztása érdekében a 

pedagógus vezetésével sorba vonulnak be az ebédlőbe. A nem intézményi 

étkező tanulók is kézmosás után, a higiéniai szabályokat betartva az ebédlőben 

fogyasztják el a tízórait, kivéve az 1-4. évfolyam tanulóit, akik nevelői 

felügyelettel az osztálytermükben tízóraizhatnak. 

 

4.3. A tanulók megjelenése, felszerelése 

A tanuló megjelenése, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott. Az 

ünnepélyeken az ünnepi ruha viselése kötelező, (lányok: fehér blúz, sötét szoknya, 

vagy nadrág, fiúk: fehér ing, sötét nadrág). Testnevelési órákon a szaktanár által előírt 

felszerelésben lehet részt venni. Testnevelés órákon balesetveszély miatt tilos gyűrűt, 

karórát, nyakláncot, lógó fülbevalót viselni. Testékszert testnevelés órán kötelező 

sebtapasszal leragasztani. 

Az épületben az egészség és a tisztaság érdekében váltócipő használata kötelező.  

Az iskola a tanuló „munkahelye”, ezért a diák megjelenése legyen jól ápolt, de 

mértéktartó! 
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Az adott évfolyamon használandó a nevelőtestület által elvárt tanulói eszközök és 

felszerelések jegyzékét a házirend 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

5. A tanulók jogai 

 Joga van ahhoz, hogy méltó környezetben, emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartva 

szakszerű és színvonalas nevelésben és oktatásban részesüljön 

 Joga van tanulni, ismereteket, készségeket és képességeket megszerezni. 

 Joga van a tantárgyi számonkérések PP-ben szabályozott előírásait ismerni.  

 Joga van érdemjegyeidről, a tanári bejegyzésekről folyamatosan értesülni. 

 Joga van a védelemre jogainak megsértése esetén. 

 Joga van szociális helyzetétől függően különböző támogatásokat igénybe venni 

(tankönyv, étkezés, szociális ellátás, felügyelet stb.) 

 Joga van rendszeres egészségügyi ellátásban és felügyeletben részesülni, melyről 

szülei a szülői értekezleteken, illetve a védőnő tájékoztató anyaga alapján értesülnek. 

Az orvosi vizsgálatokon való részvételre az iskola nem kötelezhet. 

 Részt vehet szakkörökön, felzárkóztatásokon, az iskolai rendezvényeken és 

programokon, nevelői felügyelettel használhatja az iskola könyvtárát, helyiségeit, 

eszközeit és internet vonalát.  

 A tanórán kívüli (választott) foglalkozásokra önként jelentkezhet a megelőző tanévben 

május 20-ig. A jelentkezés egy tanévre szól. A szeptemberi tanévkezdéskor igazgatói 

engedéllyel módosíthatja jelentkezését. A tanórán kívüli foglalkozásokon is be kell 

tartania a házirend pontjait. 

 Joga van – a jogszabály szerint - az Erkölcstan és a Hit és erkölcstan tantárgyak között 

kötelezően választani. 

 Ezen túl joga van hit- és vallásoktatásban részesülni, melyet az iskolában tartott 

tanórán kívüli foglalkozás keretében az illetékes egyházi hatóság által kijelölt személy 

tart. Az oktatás a tanórákhoz csatlakozó, az iskolai órarend által meghatározott időben 

és teremben zajlik. 

 Tagja lehet a Diákönkormányzatnak ( továbbiakban:DÖK ), megválaszthatja a DÖK 

tagjait, elnökét és tisztségviselőit. Lehet a DÖK tisztségviselője. Véleményt 

nyilváníthat a tanulók nagyobb közösséget érintő kérdésekben.  

 Elmondhatja véleményét a diákönkormányzati fórumokon, osztályfőnöki órákon, 

nevelői és társai körében is. Joga van véleményét megfogalmazni az intézmény 

életével, működésével kapcsolatban, valamint – az emberi méltóság tiszteletbe 

tartásával – az őt nevelő, oktató pedagógus munkájáról is véleményt nyilváníthat. 

Ajánlott azonban, hogy ezt előzze meg az osztályfőnökkel történő személyes 

egyeztetés a pedagógus személyiségi jogai és emberi méltósága tiszteletben tartása 

érdekében. A véleménynyilvánítás egyéb szabályairól a DÖK szabályzata intézkedik. 

 A tanulói vélemények, javaslatok, panaszok meghallgatása, valamint az érdemi 

válaszadás kötelessége az osztályfőnököknek, az iskola vezetőségének, valamennyi 

alkalmazottjának. 
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 Joga van az iskola életével kapcsolatosan tájékoztatást kérni. A tanulók rendszeres 

tájékoztatására osztályfőnöki órákon, a házirendben szabályozott módon, az éves 

diákközgyűlésen, szükség szerint egyéb rendezvényekhez kapcsolva történik. 

 Joga van az iskolát érintő közérdekű adatokat megismerni, terjeszteni. Kivételt 

képeznek ez alól a személyes adatok. 

 Javaslatot tehet az iskola életével, működésével kapcsolatban bármilyen témakörben. 

15 napon belül joga van érdemi választ kapni a kérdéseire, javaslataira az iskola 

vezetésétől. 

 Javaslatot tehet a kulturális és sportprogramok összeállításához. Javaslatot tehet a 

magatartás és szorgalom értékelésének módjára, formájára osztályában. Igazságos, jól 

megfontolt, körültekintő véleményével segítheti osztályfőnöke, tanárai értékelő 

munkáját. 

 Joga van a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásokon részt venni. Ezzel 

kapcsolatban a mindenkori nyolcadik osztály osztályfőnökéhez fordulhat.  

 Joga van átvételét kérni más iskolába. 

 Joga van független vizsgabizottság előtt számot adni tudásáról. Kérelmét a tanév vége 

előtt 15 nappal jelezze az igazgatónak. 

 Joga van az óraközi szünetekhez. 

Ha a tanuló úgy érzi, hogy jogtalan sérelem érte, minden esetben éljen a jogos 

önvédelem eszközével! Bármilyen gond és probléma megoldása érdekében, 

bizalommal fordulhat osztályfőnökéhez, napközis nevelőjéhez, szaktanáraihoz, a 

DÖK-öt segítő tanárhoz, az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő munkatársakhoz, 

az iskola igazgatójához. 

6. A szülő jogai és kötelességei 

A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad 

megválasztásának joga. A nevelési, nevelési-oktatási szabad megválasztásának joga 

alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve 

világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően 

választhat iskolát.  

- A szülők joga, hogy gyermekük számára nem állami, illetve nem önkormányzati 

nevelési-oktatást válasszanak, továbbá - az, hogy e törvényben foglaltak szerint – nem 

állami, illetve nem helyi önkormányzati óvodát, iskolát alapítsanak, vagy annak 

alapításában részt vegyenek.  

- A szülő joga igényelni, hogy az iskola pedagógiai programjában és tevékenységében 

a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse, 

továbbá, hogy a nevelési-oktatási intézményben a hit- és vallásoktatást lehetővé 

tegyék.  

- A szülő meghatározott jogai nem korlátozhatják gyermeke gondolat-, lelkiismeret- és 

vallásszabadsághoz való jogát, melynek gyakorlását - a gyermek érettségének 

megfelelően - a szülő irányíthatja. Attól az évtől kezdve, amelyben a gyermek  

tizennegyedik életévét eléri - ha nem cselekvőképtelen -, a szülő az iskolaválasztás 

jogát gyermekével közösen gyakorolhatja.  

- A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. A közérdekű igényérvényesítés 

joga alapján a szülő - a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel 
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kapcsolatos eljárásokra vonatkozó rendelkezések szerint - eljárást indíthat, vizsgálatot 

kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, a fenntartójánál, a jegyzőnél, a közoktatási 

feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, 

amikor konkrétan nem határozhatók meg a jogaiban sértett személyek, illetve a 

veszélyeztetett személyek köre. A szülő joga továbbá, hogy saját vagy gyermeke 

ügyében, valamint a közérdekű igényérvényesítés során igénybe vegye az oktatásügyi 

közvetítő szolgálatot.  

- A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 

intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési 

tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a 

fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok 

kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A jegyző kötelezheti a szülőt, 

hogy az e bekezdésben meghatározott kötelezettségének tegyen eleget.  

 

6.1. A szülő joga különösen, hogy  

-  Megismerje az iskola a nevelési-oktatási, illetve pedagógiai programját, házirendjét, 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,  

- gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 

részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,  

- írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási vezetője, a nevelőtestület, az iskolaszék, a 

pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül az 

legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,  

- a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy 

gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás 

megszervezését kezdeményezze,  

- a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen 

a foglalkozásokon,  

- kezdeményezze az iskolaszék létrehozását, és részt vegyen a szülői képviselők 

megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy,  

- kezdeményezze szülői szervezet (közösség) létrehozását, és közreműködjön annak 

tevékenységében,  

- személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény 

irányításában,  

- az oktatási jogok biztosához forduljon.  

 

6.2. A szülők kötelességei  

A szülő kötelessége különösen, hogy  

- gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről,  

- biztosítsa gyermeke meghatározottak szerinti tankötelezettségének vagy fejlesztő 

felkészítésben való részvételi kötelezettségének teljesítését,  

- figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodjék 

arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható 

segítséget,  

- rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és 

részükre a szükséges tájékoztatást megadja,  

- elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az iskola rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását,  
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- megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,  

- tiszteletben tartsa az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és 

jogait.  

 

7. A tanulók közösségei 

7.1. Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.  

Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 

munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg: 

 osztálytitkár, 

 3-8. évfolyamon két fő képviselő (küldött és helyettese) az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségébe. 

7.2. A diákkörök 

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök 

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

csoport stb. 

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet 

megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a 

szülői munkaközösség iskolai vezetősége vagy az iskolaszék. A javasolt diákkör 

létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a 

tantárgyfelosztás elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nevelő vezeti. 

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

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

kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni. 

7.3. Az iskolai diákönkormányzat 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét a 3-8. évfolyamon az osztályokban 

megválasztott küldöttekből (2 fő/osztály), valamint a diákkörök képviselőiből álló 

diákönkormányzati vezetőség irányítja.  

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő 

látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 

7.4. Az iskolai diákközgyűlés 

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős. 
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Az iskolai diákközgyűlésen minden 4-8. évfolyamon tanulónak joga van személyesen 

részt venni. Az 3. évfolyam tanulói osztályonként 3 fő delegáltat küldenek az iskolai 

diákközgyűlésre. 

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, 

valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai 

munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben 

meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 

8. A tanulók véleménynyilvánítása és tájékoztatása 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

tudnivalókról  

 

 az iskola igazgatója 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább félévente, 

o  a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  

o az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők 

folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban 

tájékoztatják. 

Az ellenőrző könyv (tájékoztató füzet) hivatalos okmány. A tanuló köteles minden 

tanítási napon magával hozni, a kapott érdemjegyeket beírni (beíratni), nevelőjével és 

szüleivel aláíratni.  

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az 

iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz fordulhatnak. 

A tanulói panaszok kezelése meghatározott eljárásrend szerint történik. A panasz 

kivizsgálása, vagy továbbítása az osztályfőnök feladata.  

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, nevelőivel, 

vagy a nevelőtestülettel. 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az iskola igazgatója 

o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév 

elején, 

o az aulában és a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül 

folyamatosan tájékoztatja, 

 az osztályfőnökök: 

o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

 szóban: 

o a családlátogatásokon, 

o a szülői értekezleteken, 

o a nevelők fogadó óráin, 

o a nyílt tanítási napokon, 
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o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

 írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első-

második évfolyamon a félévi és első évfolyamon a tanév végi szöveges 

értékelő lapokon. 

 A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza.  

 A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, 

az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak. 

 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőivel vagy a szülői szervezettel.  

9. Az iskola működési rendje, tanulói munkarendje 

9.1. Az épület és helyiségei, berendezései, valamint az iskolához tartozó terület 

használati rendje 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig hét órától tizenhat óra negyvenöt 

percig szülői igény esetén 17 óráig van nyitva. Az épület helyiségeit a hozzá tartozó 

udvart és sportpályát a nyitvatartási idő alatt a házirendben, az órarendben és a délutáni 

foglalkozások rendjében szabályozottak szerint használhatják a tanulók.  

A meghatározott foglalkozási rendtől, valamint helyiség és területhasználattól csak az 

igazgató előzetes engedélyével lehet eltérni. A tanulók az iskola létesítményeit, 

helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak 

az iskola igazgatója adhat. 

 

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7 órától 16 óra 30 

percig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére, igény esetén 17 óráig biztosítja. 

Az iskolába a tanulóknak reggel 7.
, 25

 óra és 7.
50

 óra között kell megérkezniük, kivéve 

a sonkádi bejáró tanulókat, akik 7 órától beléphetnek az iskolaépület aulájába.  

A zárt osztálytermeket az első tanítási órát tartó nevelő 7 óra 50 perckor nyitja ki. 

 

A tanuló az iskola területére érkezését követően, illetőleg a tanítási órák ideje alatt az 

iskola területét csak a szülő írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az 

igazgató vagy az igazgatóhelyettes) írásos engedélyével hagyhatja el.  A délutáni 

foglalkozásokon való részvétel kötelezettsége alól a szülő írásbeli kérelmére az igazgató 

írásban mentesítheti a tanulót. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából 

való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

 A tanulók utolsó tanítási óra előtti távozását az iskola épületéből a nevelők csak írásos 

kilépővel engedélyezhetik. A kilépőt a tanulónak távozáskor át kell adnia az ügyeletes 

dolgozónak. 
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9.2.Csengetési rend 

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

 

   8.
00

 -   8.
45 

1. óra 

   8.
55

 -   9.
40 

2. óra
 

 10.
00

- 10.
45 

3. óra 

 10.
55

 - 11.
40 

4. óra 

   11.
45

 - 12.
30 

5. óra 

   12.
35

 - 13.
20 

6. óra 
 

A tanítási órák kezdetét és végét egy hosszabb (2-3 másodperces ) csengetés jelzi. 

Az óraközi szünetekben a tantermeket szaktantermeket minden tanulónak el kell 

hagyni, a nevelőknek a helyiségeket be kell zárni ! A tanulók az óraközi szüneteket az 

aulában és a folyosón tölthetik, kivéve a 2. óra utáni szünetet, amikor a tízórai 

elfogyasztása után az időjárástól függően kötelesek az iskola udvara kijelölt területén a 

szabadban tartózkodni. 

Az iskolába érkezéstől 7 óra 50 percig és a második szünetben a tanulók az ebédlőben 

étkezhetnek. 

 

9.3. A délutáni foglalkozások, szakkörök, egy tanórán kívüli foglalkozások, 

tevékenységek a és főétkezésre biztosított szünet rendje:  

 

 A főétkezés: 12.
00

 – 14.
00  

EBÉD 

A főétkezés lehetőségét a tanuló elfoglaltságától függő időszakban veheti 

igénybe 

 Délutáni foglalkozás: 

13.
30 

– 14.
15  

1. óra:  

 14.
20

 – 15.
05 

2. óra 

 15.
15 

– 16.
00 

3. óra 

. 

9. 4. Ügyintézés 

 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 8.00. óra és 12.00. 

óra között történik. Az igazgató és igazgatóhelyettes félfogadási idejét a Közoktatási 

Információs Rendszer tartalmazza. 

 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet 

megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 
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9.5. Az iskolával jogviszonyban nem állók épületbe lépésének és 

benntartózkodásának szabályai 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.  

Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését, ügyeik elintézését a 

tanítási órák alatt ügyeletes dolgozó segíti és ellenőrzi.  

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézmény főbejárata előterében 

gyermek kisérésére jogosult személy (szülő, nagyszülő, nagyobb testvér) az erre 

szükséges időtartamig. Az osztályterembe kisérés és a teremből történő elvitel azonban – 

az 1. évfolyam első 2 hetét kivéve – ilyen esetben sem megengedett. Nem kell a 

benntartózkodásra külön engedélyt kérni: 

 szülői értekezlet, 

 tanévnyitó és tanévzáró ünnepségek, 

 ballagás, 

 farsang, 

 nyílt nap, 

 fogadóóra alkalmával, valamint 

 a meghívottaknak, az intézmény valamely rendezvényén való 

tartózkodásakor. 

Egyéb esetben a szülők és az intézményt felkereső személyek ( a továbbiakban látogatók) 

az ügyeletes dolgozóval közöljék, hogy milyen céllal keresték fel az intézményt. Ha a 

látogató saját gyermekével vagy pedagógussal kíván találkozni, azt csak tanítási órán 

kívüli időszakban teheti meg. A keresett személyt az ügyeletes dolgozó hívhatja a 

látogatóhoz, akinek ez idő alatt a főbejárat előterében kell várakozni, tartózkodni. Egyéb 

idegen személy érkezése esetén az ügyeletes dolgozó az intézmény vezetőjét köteles 

értesíteni. Nem kell az igazgatót értesíteni, ha az idegen az intézmény valamely 

dolgozójának kísérete alatt tartózkodik az épületben. 

 

9.6. Bejáró tanulók utaztatása 

 

A bejáró tanulók iskolába jutása, és az onnan történő hazautazásuk a települési 

önkormányzatok által üzemeltetett autóbusz járattal történik. Ennek igénybevétele 

nem kötelező, de igénybevétel esetén a házirendben meghatározottakat az autóbuszon, 

illetve annak várása közben is be kell tartani.  

A tanulók tanítási órák előtt a tanítási órák és a délutáni tevékenységek után a szülő 

rendelkezéseinek megfelelő módon (gyalog vagy valamilyen közlekedési eszközzel) 

érkeznek, illetve távoznak az iskolából. Az iskola a tanulók reggeli autóbuszról történő 

leszállását és az iskolaépületbe jutását, valamint a tanítási órákat követő a napi 

foglalkozások utáni autóbuszra várakozást és felszállást felügyeli. 

10. A tanulók tantárgyválasztása 

Az iskola helyi tanterve a tanulók számára meghatározott évfolyamon és óraszámban 

választható (nem kötelező) tantárgyakat, vagy a tantárgy kötelező óraszáma mellett 

választható tanítási órákon való részvételt biztosít. A választható tantárgyak és tanítási 

órák rendszerét a helyi tanterv tartalmazza.  

Az iskola igazgatója minden tanév április 20-ig az osztályfőnökök közreműködésével 

szülői tájékoztató útján, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a 

következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. 
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Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő 

és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással 

kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. 

Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja 

le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának. 

A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban 

módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.  

11. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a 

tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 

11.1. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után 

lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: 

sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári  felügyelet mellett – 

egyénileg vagy csoportosan használják. 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, 

erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben 

rendet hagyjon. 

Minden tanuló egyéni felelőssége a neki személyes használatra átadott tároló szekrény 

rendjének, tisztaságának megőrzése, illetve megteremtése. A tanulói szekrény kulcsok 

megóvásáért a tanuló kártérítési felelősséget visel. 

 

11.2. Tanulói és tanulóközösségi felelősök 

 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként két-két hetes, 

 folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek, 

 tantárgyi felelősök. 

 A hetesek (2 fő) megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.  

A hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta 

tábla, az órát tartó nevelő utasításai szerint); 

 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a 

fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, 

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, 

 ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg az 

osztályhoz, értesítik az igazgatóságot, 

 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 
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Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle 

tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és 

házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen 

tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb. 

 Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 

lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre 

kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket 

az iskolai munkaterv tartalmazza. 

 

12. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának és késésének 

igazolása 

 A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozásokról igazolni kell. Ugyancsak igazolni kell az iskola által tanítási napon 

16 óráig szervezett egyéb foglalkozásról, tevékenységről történő távolmaradást, 

amennyiben a szülő nem kérte és az intézményvezető nem engedélyezte a tanuló 

számára a részvétel alóli mentességet. 

  A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól 

mentesítést – indokolt esetben – írásban az iskola igazgatója adhat. Ugyancsak 

mentesítés kérhető az iskola 16 óráig szervezett délutáni foglalkozásain való részvételi 

kötelezettség alól. Ennek részletes szabályai a 14. „ Tanórán kívüli foglalkozások 

Délutáni foglalkozások „ alrészben található. 

A szülő a tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt köteles kérni, amennyiben 

a távollét jellege miatt az előre látható, nem hirtelen esemény. 

Az előzetes távolmaradási engedély megadásáról, illetve elutasításáról: 

1. 3 napig terjedő időszakra a tanuló osztályfőnöke, 

2. 3 napot meghaladó időszakra az igazgató dönt. 

A távolmaradási engedély iránti kérelmet és a hozzá kapcsolódó döntést egyaránt 

írásba kell foglalni.  

 A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon 

belül  

 három napig terjedő mulasztás esetén szülői, 

 három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos   

igazolással igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek 

kell bemutatni. Hosszantartó ( egy tanítási hetet meghaladó ) tanulói hiányzás 

kialakulása esetén a szülő feladata, hogy az osztályfőnököt értesítse gyermeke 

távollétének okáról. Amennyiben ezt a szülő elmulasztja, az osztályfőnök kötelessége 

a hiányzás okáról, illetve a mulasztás indokoltságéról meggyőződnie.  Ha az 

osztályfőnök e feladatát szülői együttműködés hiányában nem tudja teljesíteni, az öt 

tanítási nappal korábbi hiányzásról köteles értesíteni az iskola igazgatóját. 

 A tanuló hiányzásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 

távolmaradását, vagy hosszantartó távollét esetén a szülő hitelt érdemlő módon nem 

dokumentálja gyermeke hiányzásának okát. 

Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a 

késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az 
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osztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell adni, és 

amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak 

minősül.  

 

13. Térítési díj és befizetése, visszafizetése 

Térítési díjat kell fizetni azokért a szolgáltatásokért, melyek nem kapcsolódnak 

közvetlenül az iskola pedagógiai programjában foglaltak végrehajtásához. Ezeken a 

foglalkozásokon a részvétel nem kötelező, az ott látottak, hallottak a tanulótól nem 

kérhetőek számon. Évenkénti megszervezésük a mindenkori helyi szükséglet 

függvénye. A térítési díj mértékét a Köznevelési Törvény határozza meg.  

 Étkezési térítési díj: Térítési díjat kell fizetni az intézményben igénybe vett 

étkezésért, amennyiben a tanuló nem jogosult kedvezményes/ingyenes 

étkezésre. 

Az étkezési térítési díjakat havonta utólag, a tényleges étkezési napok 

figyelembevételével számla ellenében postai készpénz átutalási megbízással befizetni. 

 

14. A szociális, normatív kedvezmények és támogatások; valamint a 

nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás megállapításának, 

felosztásának elvei, rendje  

14.1. Tankönyvellátás iskolán belüli szabályai  

 

A tankönyv támogatási kedvezmények iránti igényt az iskola által meghatározott 

időben (minden év január 10-éig) a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet alapján 

meghatározott igénylőlap felhasználásával kell meghatározni. A határidő jogvesztő, ha 

a szülő nem élt az igénybejelentés jogával.  

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.  

A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az oktatási miniszter által kiadott 

igénylő lapon jelezhetik. Ennek benyújtásával együtt vagy a jogszabály által 

megállapított határidőre az iskolában be kell mutatniuk a normatív kedvezményekre 

való jogosultságot igazoló iratot.  

A 2013/2014-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben A tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. 

(II.28.) EMMI rendelet intézkedései kerülnek bevezetésre.  

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt 

százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező 

olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola 

tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül. Az ingyenes tankönyvellátásra 

jogosult tanulók számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk.  

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó 

készíti el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírási alapján és a 

szakmai munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok 

választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. Az igazgató tájékoztatja a szülőket 

a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői 

munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a 
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tankönyvrendelési adatokat a fenntartóknak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő 

nyilatkozatát.  

A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló 

összeget az iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja. A tanulók és a pedagógusok a 

tanév során szükséges tankönyveket, pedagógus kézikönyveket a könyvtár 

nyitvatartási ideje alatt vagy a könyvtáros pedagógussal egyeztetett időpontban 

kölcsönözhetik ki a könyvtárból. A kölcsönzési idő lejártakor, de legkésőbb a tanév 

végén a könyvtárba leadandó tartós tankönyvek kezdőlapján, alsó tagozaton az 

osztályfőnök, felső tagozaton a szaktanár gondoskodik a tanév és a használó tanuló 

nevének beírásáról. A bejegyzést a nevelő kézjegyével látja el. 

Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a 

tanulónak (szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés összege 

megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói 

árával.  

Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás 

igénylését követő időpont után áll be - beleértve az iskolaváltást is - az iskola 

tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben elhelyezett tankönyvek rendelkezésre 

bocsátásával teljesíti az igényt.  

 

14.2.  Nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei, elosztási rendje  
 

A tankönyvtámogatás 25 %-át (intézményi döntés alapján akár ennél többet) tankönyv 

ártámogatásra, könyvtári, több éven keresztül használható tankönyvek és/vagy ajánlott 

és kötelező olvasmányok és/vagy elektronikus adathordozón rögzített tananyag 

beszerzésre fordítjuk. Az iskola a kis példányszámú, szakmai, speciális tankönyveket 

az iskolai könyvtárban helyezi el, és kölcsönzés útján juttatja el a tanulókhoz.  

A normatív tankönyvtámogatásból fizetési kötelezettség nélkül (támogatásként) a 

könyvtári kölcsönzéssel részesülhetnek a tanulók. 

A nem alanyi jogon járó tankönyv támogatási benyújtott igényeket – amennyiben erre 

anyagi forrás áll rendelkezésünkre - az iskola által kijelölt bizottság jogosult elbírálni. 

A bizottság tagjai: igazgató, iskolai könyvtáros, munkaközösség-vezetők. 

15. Tanórán kívüli foglalkozások 

  Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

 Délutáni foglalkozások.: Az iskola által 13.30. óra és 16.00. óra között 

szervezett kötelező foglalkozások. A lehetőségek közül az egyiken a tanulónak 

kötelezően részt kell vennie. Ez alól csak igazgatói engedély alapján, vagy más 

iskolai elfoglaltság miatt mentesülhet a tanuló.  A kötelező délutáni 

foglalkozásokon való részvétel alól a tanuló csak a szülő írásbeli kérelme alapján 

mentesíthető. Az intézményvezetőnek címzett szülői kérelemnek tartalmaznia kell 

a mentesítés iránti igény indokát is. A kérelem indokát mérlegelve az 

intézményvezető dönt a mentesítés engedélyezéséről, annak időtartamáról vagy az 

elutasításáról. A döntést határozatba kell foglalni, melynek 1 példányát a szülőnek 

meg kell küldeni. 

Alkalmankénti ( 1 napos ) délutáni foglalkozásokról történő távolmaradás 

engedélyezése a szülő írásbeli kérelme alapján történik. Az engedély megadása az 
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intézményvezető jogköre, aki az engedélyezést vagy elutasítást írásban a délutáni 

foglalkozást vezető nevelő tudomására hozza. 

 Napköziotthon, tanulószoba: A törvényi előírásoknak eleget téve, a kötelező 

délutáni foglalkozások biztosítása érdekében 1-4. évfolyamon napköziotthont, 

5-8. évfolyamon tanulószobát működtetünk. A délutáni napköziotthoni és/vagy 

tanulószobai csoportban minden olyan tanulónak biztosítani kell az elhelyezést, 

aki nem kérte, illetve nem kapta meg a mentesítést a délutáni foglalkozáson 

való részvételi kötelezettség alól. A tanítási szünetekben a munkanapokon – 

igény esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei 

igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. 

 Diákétkeztetés. A napközi otthonban, és tanulószobai foglalkozásokon 

résztvevő tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) 

részesülnek. Az étkezés lehetőségét azonban a napközi otthoni és tanulószobás 

tanulóknak sem kötelező igénybe venni. E körön kívüli tanuló a szülő döntése 

alapján részesülhet csak főétkezésben (ebéd) vagy főétkezés mellett 1-szer 

vagy 2-szer kiegészítő étkezésben (tízórai, uzsonna). A tízórait 1.-4. 

évfolyamon osztályonként nevelői felügyelet melletti ebédlőben történő 

kiosztással és elfogyasztással, 5.-8. évfolyamon a földszinti ügyeletes nevelő 

felügyelete mellett, az ebédlőben történő kiosztással és elfogyasztással tudjuk 

biztosítani. Az ebédlőben a gyerekek minden esetben nevelői vezetéssel 

érkeznek és ott felügyelet mellett étkeznek. Az önkormányzat által 

megállapított étkezési térítési díjat a kiadott számla ellenében postai készpénz 

átutalási megbízással kell befizetni. 

 Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni 

képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó 

tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

 Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az 

iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal 

együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók 

felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 

 Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, 

technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési 

kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az 

iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév kezdete előtt az 

iskola igazgatója dönt a fenntartó engedélye szerint. Szakkör vezetését – az 

iskola igazgatójának engedélye alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az 

iskola dolgozója. A szakkör tagja jelentkezés alapján lehet a tanuló. A 

szakkörbe való felvételről – az osztályfőnök véleményének kikérése mellett – a 

szakkörvezető dönt. 

 Európai Uniós projektekhez kötődő foglalkozások, szakkörök, kirándulások 

rendezvények: Iskolánk nevelő-oktató munkáját, az infrastrukturális feltételek 

megteremtését, színvonaluk emelését kiemelkedő mértékben segítik az Európai 

Unió által támogatott projektek. A pályázathoz kötődő különböző 

foglalkozások, szakkörök, kirándulások és egyéb rendezvények megvalósítása 

a vállalások, illetve a támogatási szerződésekben foglaltak szerint kötelező. Ez 
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a kötelezettség a fenntartási időszak vállalásaira is érvényes. A szakmai 

megvalósítóknak a végrehajtás megkezdésekor gondoskodni kell arról, hogy a 

projektbe bevont tanulók és szüleik írásban nyilatkozzanak arról, hogy 

vállalják a támogatási szerződés szerinti részvételi kötelezettséget a projekt 

szakmai megvalósítása, fenntartása vagy a tanulói jogviszony megszűnése 

időpontjáig. 

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését 

segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, 

melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A részt vevő tanulók és 

csapatok értékelése, elismerése és díjazása a PP-ben meghatározottak szerint 

történik az intézmény költségvetési lehetőségeire tekintettel. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is 

felkészítjük.  

 Kirándulások.                                                                                                     
o Jutalom kirándulás: az intézmény - alapítványi támogatással – 

kirándulást szervezhet valamely osztály, csoport, alkalmi csoport 

kimagasló teljesítményének elismerése céljából. A jutalom 

kiránduláson résztvevők személyéről az érintett nevelők véleményének 

kikérésével az igazgató dönt. 

o Önkéntes kirándulások: tanítási időn kívül a nevelőtestület tagja (tagjai) 

által önként vállalt kirándulás, melyen a tanulók részvétele is önkéntes. 

A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezni. 

 Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a 

táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó 

erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma 

feldolgozása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, illetve pályázati 

forrásból történhet. 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a 

követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, 

illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele 

ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – 

önkéntes. A csak ezeken a foglalkozásokon megszerezhető ismeretekből a 

tanulók tudása nem kérhető számon egyetlen tantárgyhoz kapcsolódóan sem. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, illetve pályázati forrásból 

történik. 

 Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja 

a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és 

a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat 

szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, 

klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős 

rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, 

illetve pályázati forrásból történhet. 

 Iskolai és községi könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási 

napokon látogatható iskolai és községi könyvtár segíti. 

 Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak 

– az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást 
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szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára 

önkéntes. 

   

Az iskolai könyvtár a tanulók számára heti 4 órában a külön meghatározott nyitvatartási 

rend szerint tart nyitva. A nyitvatartási rendet a szervezeti és működési szabályzat 

tartalmazza. A könyvtár szolgáltatásait a beiratkozott tanulók, intézményi dolgozók és 

Kölcse község lakossága a működési rendben szabályozottak szerint veheti igénybe. A 

beiratkozás egyénileg történik. A tagsági viszony a kiiratkozásig vagy a tagsági 

viszonytól való törlésig (kitiltás, kizárás stb.) folyamatos.  

 

16. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 

 

A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók  

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak.  

A napköziotthoni foglalkozások rendje 

12.35 – 13.20 ( 6 óra )  Gyülekezés, ebéd, kötetlen játék lehetőség szerint a 

szabadban 

13.30 – 14.15 ( 7. óra )  Tanulás 

14.20 – 15.05 ( 8. óra )  Tanulás, gyakorlás, egyéni felzárkóztatás 

15.05 – 15.15   Uzsonna szünet 

15.15 – 16.00 ( 9. óra ) Csoportfoglalkozás, szabadidős tevékenység 

 

 A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 16 óráig tart. 

A tanulószobai foglalkozások rendje: 

13.30 – 14.15 ( 7. óra )  Tanulás ( Az egyes tanulók esetében a tanítási órák és az  

    ebédelés befejezésétől függően )  

14.20 – 15.05 ( 8. óra )  Tanulás, gyakorlás 

15.05 – 15.15   Uzsonna szünet 

15.15 – 16. 00 ( 9. óra ) Tanulás, önálló ismeretszerzés 

 

 A napközis és a tanulószobai és egyéb délutáni foglalkozásról való hiányzást a 

szülőnek igazolnia kell. 

 A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő  írásbeli kérelme alapján távozhat el. 

Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy 

az igazgatóhelyettes írasban engedélyt adhat. A napköziotthoni, tanulószobai 
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foglalkozásokról való távolmaradást a tanítási órákra vonatkozó szabályok szerint kell 

igazolni.  

 Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával 

folyamatosan példát mutat a tanév végén “Kiváló napközis tanuló” jutalomban 

részesíthető. 

 A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként egy tanulmányi felelős, 

 nemenként egy tisztaságfelelős. 

 egy játékfelelős. 

 két hetes 

 A tanulmányi felelősök megbízatása egy tanévre szól. A tanulmányi felelősök 

feladatai: 

 gondoskodnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap az osztálytanító 

és a napközis nevelő asztalára készítik, 

 figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a napközis 

nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra, 

 segítenek a házi feladatok ellenőrzésében. 

 A tisztaságfelelősök megbízatása egy tanévre szól. A tisztaságfelelősök feladatai: 

 felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára, 

 ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét, 

 a tanulás végén letörlik a táblát. 

 A játékfelelős megbízatása egy tanévre szól. A játékfelelős feladatai: 

 a nevelőnek segít a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításában, 

 felügyel a csoport játékainak megóvására, 

 rendet tart a csoport játékszekrényében. 

 A hetesek megbízatása egy hétre szól. A napközis hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a terem megfelelő előkészítéséről a foglalkozásokra, 

 a foglalkozás kezdetén – a nevelő megérkezéséig – felügyelik a csoport 

rendjét, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, 

 a foglalkozást tartó nevelőnek jelentik a hiányzó tanulókat, 

 ha a nevelő a becsöngetést követő 5 percben nem érkezik meg a csoporthoz 
tanterembe, értesítik az igazgatót vagy helyettesét, 

 a foglalkozások végén ellenőrzik a terem rendjét, tisztaságát. 

  

17. A tanulók jutalmazása 

 Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez 
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az iskola jutalomban részesíti. 

 Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 napközis nevelői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért  

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni, 

tanév végén oklevél és könyvjutalomban kell részesíteni. 

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

oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a ballagási ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehet át. 

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalomban részesülnek. Oklevelet és/vagy 

könyvjutalmat kapnak a különböző szintű versenyeken a PP-ben meghatározott helyezést 

elért tanulók, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. 

A versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő 

tanulók szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói vagy nevelőtestületi dicséretben 

részesülhetnek. 

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.  

18. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

 Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,  

 vagy igazolatlanul mulaszt,  

büntetésben lehet részesíteni. 

 Az iskolai büntetések formái 

szaktanári figyelmeztetés, 

napközis nevelői figyelmeztetés, 

osztályfőnöki figyelmeztetés, 

osztályfőnöki intés, 

igazgatói figyelmeztetés, 

igazgatói intés, 

tantestületi figyelmeztetés, 

tantestületi intés, 

tantestületi megrovás. 

 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 
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 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki intés” büntetésben kell 

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

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

fogyasztása; 

 a szándékos károkozás; 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a szabálysértési törvény alapján 

szabálysértésnek, a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek 

minősülnek. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb 

jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás 

megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület írásban dönt. A döntésről 

minden érinttetett értesíteni kell.  

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

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

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 

 

19. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az 

iskolába 

A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más 

dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel 

megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó 

nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni 

megőrzésre az iskolatitkárnál. 

Nagyobb értékű tárgyat (arany ékszert, mobiltelefont, egyéb műszaki cikket, értékes 

órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt (3.000 forint fölötti összeget)  a tanulók az 

iskolába csak a szülő írásbeli engedélyével  

– rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a 

nagyobb értékű tárgyat a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az iskolatitkári 

irodában. 

Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az 

engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni az iskolatitkárnak megőrzésre a tanítás 

végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot 

a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a 

dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. 

  A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az 

engedélyt az iskola igazgatójának kell leadni. A tanuló a vagyonbiztonság érdekében 

minden esetben köteles kerékpárját a kerékpártartóhoz rögzíteni lánc, lakat, zár stb. 

alkalmazásával. 
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20. Osztályozó,- javító-, különbözeti- és köztes vizsgák eljárási 

szabályai, tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozóvizsgán, 

különbözeti vizsgán, valamint pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell 

megállapítani.  

A tanuló joga, hogy – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független 

vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Az igény bejelentésének módja: írásban 

az igazgatónak címezve a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 15. napig. 

 Felmentések eljárási szabályai  
A tanuló – a törvényi előírásoknak megfelelően - joga, hogy magántanuló legyen, 

továbbá kérje felmentését a tanórai foglalkozások alól. A szülői kérelem benyújtása és 

a döntés írásban történik, szakértői vélemény alapján folyamatosan.  

A nem magántanulói jogviszonyban lévő tanulók kötelező tanórai foglalkozások alóli 

felmentését írásban kell benyújtani az iskola igazgatójához a kérelem alapos 

indoklásával együtt.  

A magántanuló, a tanórai foglalkozás alól felmentett tanuló jogosítványai: iskolai 

étkezés, iskolai felszerelések, iskolai rendezvények igénybevétele.  

A vizsgák pontos időpontjait az iskolai éves munkaterve tartalmazza, ettől eltérő 

időpontot az igazgató engedélyezhet. Az osztályozóvizsga, javítóvizsga időrendjéről, 

ezekre jelentkezés módjáról a tanuló írásban kap tájékoztatást.  

 A vizsgázó értesítése:  
Az iskola előzetes értesítést küld (magántanulóknak, javító- és osztályozóvizsgát 

illetve különbözeti vizsgát tevőknek írásban), amely tartalmazza:  

o A vizsga helyét (szóbeli és írásbeli résznél)  

o A vizsga időpontját (szóbeli és írásbeli résznél)  

o A vizsgatárgyakat és azok vizsgáztatásának módját  

o A szükséges segédeszközöket, amelyeket a vizsgázónak magával kell hoznia.   

A félévi osztályozó vizsgákat január 10 és az első félévet záró nap, a tanév végi 

osztályozó vizsgákat június 1. és június 15. közötti időszakra ütemezzük. 

 

Amennyiben a tanuló az osztályozóvizsgán nem tud megjelenni, akadályoztatását 

írásban kell jeleznie az iskola igazgatójának, és ebben az esetben augusztus15-től 

augusztus 31-ig terjedő időszakban kijelölt javítóvizsga időszakában adhat számot 

tudásáról.  

 A vizsgák követelményei:  
Az iskola helyi tantervében évfolyamonként meghatározott ismeretanyagot öleli fel és 

ennek tudását követeli meg a tanulóktól. Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti – a 

továbbhaladáshoz szükséges – követelményeit a házirend 1. számú melléklete 

határozza meg. Az iskola tantárgyankénti teljes követelményrendszerét a pedagógiai 

program tartalmazza. Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott 

évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában található 

követelményrendszerével.  

 Az egyes vizsgatárgyak számonkérési formái:  
Írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni: magyar nyelv és irodalom, magyar nyelv, magyar 

irodalom, idegen nyelv, matematika tantárgyakból. 

Szóbeli vizsgát kell tenni: történelem és állampolgári ismeretek, környezetismeret, 

természetismeret, fizika, biológia, kémia, földrajz, hon-és népismeret tantárgyakból. 
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Szóbeli, gyakorlati vizsgán vesz részt a tanuló: ének-zene, technika és életvitel, 

technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés, tánc és dráma, mozgókép és média ismeret 

tantárgyak esetében. 

Írásbeli gyakorlati vizsgán kell részt vennie: informatika, valamint rajz és vizuális 

kultúra tantárgyakból.  

21. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára 

vonatkozó rendelkezés 

A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás 

hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a 

tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a 

tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, 

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

oktatási intézmény biztosította, különös tekintettel a rajz és vizuális kultúra, technika, 

életvitel és gyakorlat ,valamint a mozgókép és-médiaismeret tantárgyi óráin elkészített 

alkotásra ( termékre, dologra). Ezeket a tanulói munkákat – ha magasabb rendű 

jogszabály másként nem rendelkezik – a tanuló köteles nevelőjének átadni, a szaktanár 

köteles a készítést követő tanítási év végéig ( augusztus 31. napig) megőrizni, szükség 

esetén felmutatni.  

A tanulót díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került 

dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. A szellemi alkotásra, a Ptk. 

munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott termékre vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezen túlmenően szellemi alkotásként kezeljük 4-8. 

évfolyamon az év eleji és év végi írásbeli felmérő dolgozatokat, feladatsorokat és 

évközben írásbeli témazáró ( szummatív ) dolgozatokat, feladatsorokat. Ezeket az 

írásbeli munkákat a tanuló köteles nevelőjének átadni és ha magasabb rendű 

jogszabály másként nem rendelkezik a pedagógus köteles a készítést követő tanítási év 

végéig ( augusztus 31. napig) megőrizni, szükség esetén felmutatni. 

Ha az iskola a dologgal, alkotásokkal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, 

köteles azt a tanuló részére a fentebb meghatározott őrzési időszakot követően vagy a 

tanulói jogviszony megszűnésekor – kérelmére - visszaadni. Az őrzésre egyebekben a 

Ptk. hatályos szabályait kell alkalmazni.  
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22.Záró rendelkezések 

 

A Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola házirendjének 2015. évi módosítása 

elfogadása és jóváhagyása 

Az intézményi házirend módosítását az iskolai diákönkormányzat 2015. augusztus 24. napján 

tartott ülésen véleményezte, elfogadásra javasolta. 

Kölcse, 2015. augusztus 28.  

        …………………………………… 

        iskolai diákönkormányzat elnöke 

 

        …………………………………… 

       iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő 

 

     

 

Az intézményi házirend módosítását az általános iskola szülői szervezetének vezetősége 2015. 

augusztus 25. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

Kölcse, 2015. augusztus 28.. 

 

…………………………………… 

Iskolai szülői szervezet 

     

 

Az intézményi házirend módosítását az általános iskola nevelőtestülete 2015. augusztus 28. 

napján tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta. 

Kölcse, 201augusztus 28. 

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

          igazgató 

     

VEZETŐI NYILATKOZAT 

A Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola felelős vezetőjeként nyilatkozom, hogy az 

intézmény Házirendje nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek alapján a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központra, mint működtetőre és fenntartóra a jogszabályokban 

meghatározottakon túl többletkötelezettség hárul. 

Kölcse, 2015. augusztus 28. 

        …………………………………… 

          igazgató 
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1. számú melléklet 

Az osztályozó, javító-és különbözeti vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti 

követelményei 

Alsó tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 

1.évfolyam 

Olvasson a tanuló némán szóanyagában ismert  rövid szöveget. Oldja meg, ( ha kell 

segítséggel) a szövegekhez kapcsolódó – ismert típusú – szóbeli és írásbeli feladatokat. Az 

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

nagybetűk és mondatzáró írásjelek használatát. Szókapcsolatokat és rövid, egyszerű 

mondatokat tudjon helyes hangsúllyal és hanglejtéssel ejteni. Kérdésre tudjon rövid választ 

adni. Tudjon 2-3 mondatos szöveget alkotni eseményt ábrázoló képről, képsorról. Ismerje fel 

a mesét, verset. 

 

2.évfolyam 

Hangos olvasása közelítse meg a természetes beszéd ütemét. Érzékeltesse a beszélő szándékát 

helyes hanglejtéssel valamennyi tanult mondatfajta esetében. Érzékeltesse a mondatközi 

írásjelek közül a vesszőt, nevelői minta alapján. Írása legyen olvasható. A felismerés és 

megnevezés szintjén ismerje a tanterv alábbi témáit: 

- az egyszerű mondat fajtái  

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

- szótő és a toldalék (elsősorban ragos főnevek esetében) 

Ismerje fel a mesét. Ismerje fel a mesében szereplő helyszínt, a próbatételeket és a kezdő és 

befejező nyelvi fordulatokat. Tudja, hogy a versszakok sorokból épülnek fel, a versszakokban 

érezhető a ritmus. Önálló véleményt alkosson az olvasmányokban szereplő személyek 

viselkedéséről. 

 

3.évfolyam 

Olvasson a természetes beszéd ütemének megfelelően. Törekedjen a szöveghű olvasásra. 

Olvasson a tanuló némán rövid szöveget. Bizonyítsa az ismeretterjesztő szöveg megértését 

információk önálló kiemelésével. Írásbeli munkája legyen tiszta, áttekinthető.  Határozza meg 

és alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket. Tudjon rövid fogalmazást írni képsor vagy 

átélt közös élmény alapján. Ismerjen tanult költészeti alkotásokat.  Ismerje a magyar nemzet 

legfontosabb történelmi eseményeit. 

 

4.évfolyam 

Olvasson szépirodalmi és ismeretterjesztő szöveget megfelelő tempóban. Írása legyen 

rendezett, olvasható, szövegelrendezése gazdaságos. A meghatározás és alkalmazás szintjén 

ismerje a tanult szófajokat. Alkalmazza a tanult anyanyelvi ismereteket. Helyesírását 

önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa. Törekedjen a tanult mondat- és 

szövegfonetikai eszközöket a tanult versek és szövegrészek elmondásakor alkalmazni. A 

tanult műfajokban legyen képes rövid szöveget írni, megtartva a műfaj sajátosságait. Vázlat 

alapján tagolja fogalmazását. Ismerje fel a tanult alkotásokat. Ismerje fel a rímeket, 
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megszemélyesítéseket, hasonlatokat. Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát 

időrendben, néhány összefüggő mondattal mondja el. 

 

Idegen nyelv 

4.évfolyam 

hallott szöveg értése 

- a tanuló részt vesz a célnyelvi tevékenységekben 

- követi a célnyelvi óravezetést 

- megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket 

- egyszerűen, röviden válaszol 

- kiszűri az egyszerű, rövid szövegek lényegét 

Beszédkészség 

- elmond néhány rövid verset, mondókát, néhány összefüggő mondatot önmagáról 

- minta alapján egyszerű párbeszédet folytat. 

 

Olvasott szöveg értése 

- Ismert szavakat rövid szövegeket elolvas, megért. 

 

Íráskészség 

- Ismerős mondatokat lemásol 

 

Matematika 

1.évfolyam 

Biztos számfogalom a 20-as számkörben. Kétjegyű szám fogalmának ismerete. Sorszám 

helyes használata. Összeadás, kivonás biztos elvégzése 20-as számkörben. Egyszerű 

összefüggések lejegyzése relációs jelek alkalmazásával. Növekvő és csökkenő sorozatok 

képzése adott szabály alapján. Válogatás alakzatok közül megadott tulajdonságok alapján. 

Igaz, hamis állítások eldöntése a tanult alakzatokról. A m, kg, l egységek használata szám és 

egyszerű szöveges feladatokban. A hét, nap, óra időtartamok helyes alkalmazása. 

 

2.évfolyam 

Biztos számfogalom a 100-as számkörben. Számok helye a számegyenesen. Az egyjegyű és 

kétjegyű számok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása. A számok rendezése legfeljebb 

két szempont szerint.  A sorszám ismerete, írása, olvasása, helyes használata. Ismerje a 

szorzó-és bennfoglaló táblákat. Egyszerű szöveges feladatok önálló olvasással történő 

értelmezése, megoldása. Egyszerű sorozatok képzése adott szabály alapján. A négy 

alapműveletet ismerete. Tudjon több műveletből álló műveletsort elvégezni a zárójel 

használatával is. A négyzet, téglalap tulajdonságainak megfigyelése, a megfigyelés 

megfogalmazása, kifejezése válogatással. A hosszúság, idő, tömeg, űrtartalom méréséről 

tanultak alkalmazása szöveges feladatokban.  
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3.évfolyam 

Biztos számfogalom a 1000- es számkörben. Alaki-, helyi-, valódi érték ismerete. Az 

összeadás és kivonás kapcsolatának ismerete és alkalmazása. Írásbeli összeadás, kivonás 

pontos elvégzése. A számítások helyességének ellenőrzése. Egyszerű nyitott mondat 

kiegészítése igazzá, hamissá.  Egyszerű szöveges feladat megoldása. Sorozatok folytatása. 5-

tel, 10-zel, 100-zal osztható számok felismerése. Az egyjegyűvel való írásbeli szorzás pontos 

elvégzése. Törtek a mindennapi életben. Összetett valamint egyszerű, fordított szövegezésű 

szöveges feladat megoldása. A téglatest és kocka felismerése, a köztük lévő kapcsolat ismeret. 

A négyzet és téglalap legfontosabb tulajdonságainak felsorolása. A mérőeszközök és 

használatuk ismerete. Mérésekkel kapcsolatos legegyszerűbb átváltások végrehajtása.  

 

4.évfolyam 

Biztos számfogalom a 10000-es számkörben. Számok nagyságszerinti összehasonlítása, 

rendezésük. A relációs jelek helyes használata. Szorzás 10-zel, 100-zal készségszinten. A 

négy alapművelet készségszintű alkalmazása. Számítások ellenőrzése. A helyes műveleti 

sorrend, a zárójel alkalmazása a négy alapművelet körében. Összetett és fordított szövegezésű 

szöveges feladatok értelmezése. Hőmérőről negatív értékek leolvasása, változások 

felismerése. Írásbeli szorzás egyjegyű és kétjegyű, osztás egyjegyű számmal. A tanult 

mértékegységek közti kapcsolatok ismerete, alkalmazása. A téglalap és négyzet kerületének 

számítása. 

 

Erkölcstan 

1. évfolyam 

Legyen kialakult reális énképe , önkifejezése. ( Ki vagyok?, kedvenc helyeim, tárgyaim, 

tevékenységeim.) Ismerje saját környezetét, rokonságát, családi hagyományait és a gyerekek 

életét. Tudja megkülönböztetni mi  a jó és a rossz. Ismerje a környező világ változásait ( 

növény, állat, természetvédelem…)  

2.-4 évfolyam  

 

Környezetismeret 

1.évfolyam 

Megfigyeléseiről, tapasztalatairól tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján. 

Használja helyesen a napszakok nevét sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes 

sorrendben. Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit. Ismerjen fel néhány a 

környezetében leggyakrabban előforduló növényt és állatot. Ismerje a természetvédelem 

fontosságát. Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. Öltözködjön 

az időjárásnak megfelelően. Igényeljék a tisztaságot és a testük edzését. Ismerje lakóhelye 

főbb jellegzetességeit. Ismerje lakóhelyének nevét, címét. 

 

2.évfolyam 

Élőlények csoportosítása megadott szempont álapján. A megismert közlekedési szabályok 

szerint közlekedjen. Tudjon tájékozódni az iskola környékén. Ismerjék fel a tárgyak 

rendeltetése és tulajdonsága, az anyagok tulajdonsága és a felhasználása közötti kapcsolatot. 
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Tudja megkülönböztetni a mesterséges és a természetes anyagokat. Ismerje fel a 

halmazállapotokat. 

 

3.évfolyam 

Tudjon hőmérsékletet mérni. Tudja meghatározni a halmazállapot-változás okát. A 

megszerzett ismereteiről szerzett megfigyeléseit, tapasztalatait tudja a saját szavaival 

egyszerűen megfogalmazni. Ismerje fel a környezet változásainak hatását az élőlényekre. Egy 

természetes életközösséget tudjon bemutatni. Ismerje a leggyakoribb gyermekbetegségeket és 

azok tüneteit. Az egészség megőrzésének és a betegségek elkerülésének ismerete. Olvasson le 

a térképről adatokat a színek segítségével. Ismerje a felszíni formákat és vizeket, valamint 

azok jelölését. Nevezze nevén lakóhelye jellemző közlekedési eszközeit. Ismerje a gyalogos 

közlekedés szabályait. Tudja megnevezni hazánk fővárosát. 

 

4.évfolyam 

Tudja felismerni, megnevezni egy fás szárú, egy lágyszárú növény, egy emlős, egy madár, 

egy gerinctelen állat testrészeit. Ismerje a különböző halmazállapotú anyagok főbb jellemzőit, 

ember életkori szakaszait, a kisiskoláskor jellemzőit, életmóddal összefüggő betegségeket. 

Ismerje a domborzat jelölését a térképen, tudja felsorolni hazánk nagy tájait, legnagyobb 

folyóit, tavait. Ismerje a levegő, a víz, talajszennyező forrásokat, károsító hatásának 

következményeit. Ismerje a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat. 

 

Ének-zene 

1.évfolyam 

El tudja énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes 

mozgásokkal tudja kísérni. Felismeri a meghallgatott zeneműveket, a tanult hangszíneket 

(gyermek, női és férfi énekhangszínek) és hangszereket (zongora, hegedű, dob). Felismeri a 

különböző hangulatokat. A tanult ritmikai és dallami elemek alkalmazása. Ismeri a tanult 

dallamhangok nevét és kézjelét (lá-szó-mi).  

 

2.évfolyam 

El tudja énekelni pontos ritmusban a tanult dalokat a dalok hangulatának megfelelő 

előadásmódban. Népszokások, népi gyermekjátékok ismerete, előadása. Felismeri az újonnan 

megismert hangszert. A tanult hangok (félértékű hang és szünete) hosszúságának felismerése 

hangzás után és képes önálló lejegyzésükre. Ismeri az újonnan tanult dallamhangok (dó, ré, 

alsó lá) nevét és kézjelét. Képes hangoztatni a tanult dallamelemeket. 

 

3.évfolyam 

A tanult dalokat  élményszerűen énekelje el. A kórustípusokat (gyerekkórus, nőikar, férfikar, 

vegyeskar) hallás után nevezze meg, a  tanult hangszereket ismerje fel. Tudjon ismert dalokat 

szolmizálni,  a tanult ritmusértékeket és ritmusképleteket ismerje fel (önálló nyolcad és 

szünetjele, szinkópa, az egészérték és szünetjele, alsó szó). A magyar népdalok 

sorszerkezetének felírása. 
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4.évfolyam 

Tisztán, helyes légzéssel tudjon énekelni a dalok hangulatának megfelelő előadásmódban. 

Ismerje fel a fokozatos halkítást, erősítést a zenei példákon. Segítséggel tudjon ismert 

dalrészleteket szolmizálni. Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni. Ismerjen népi 

gyermekjátékokat. 

 

Vizuális kultúra 

1.évfolyam 

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

Tudjon felismerhető jegyekkel ábrázolni tárgyakat, élőlényeket önállóan. Próbáljon 

elkészíteni egyszerű tárgyakat saját elképzelései alapján. Tudjon rajzolni, színezni, festeni 

vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni, gyurmából mintázni. Az ollót és a ragasztót 

célszerűen használja. Sikeresen próbálkozzon egyéb anyagokkal, eszközökkel, technikákkal. 

 

2.évfolyam 

Festményeiben használja a fő színeket, színárnyalatokat.  Ismerje az egyszerű vonal-, folt- és 

színritmusokat. Legyen képes az alapvető térviszonyok és a mozdulatok felismerhetőségének 

jelölésére. Ismerjen néhány művészeti alkotást. Legyen képes egyszerű báb tervezésére. Tudja 

értelmezni környezete emberi gesztusait.  Díszítésnél alkalmazzon sorritmusokat.  Segítséggel 

használja a megismert, gyakorolt ábrázolásai technikákat. 

 

3.évfolyam 

Tudja, mi az azonosság, hasonlóság. Ismerje a fő és mellékszíneket. Tudjon eseményt, 

élményt vizuálisan megjeleníteni. Legyen képes alkalmazni néhány népművészeti és 

kézműves technikát.  Ismerjen néhány műalkotást és alkotóját. Ismerje lakóhelyének 

nevezetes alkotásait. 

 

4.évfolyam 

Az eddig tanult nyelvi, vizuális kifejezőeszközöket tudatosan alkalmazza. Ismerje színek 

keverését, a színárnyalatok megkülönböztetését. A mozgás és térábrázolása önálló legyen. 

Ismerje fel és nevezzen meg művészeti ág, cím és alkotó szerint néhány művet. Értse és 

vázolja a nézetek változásait. Változást és folyamatot is tudjon ábrázolni. Igazodjon el a 

számára fontos jelekben, ábrákban. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

1.évfolyam 

Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata. Legyen képes egyéni elképzelés 

alapján egyszerű építmények kivitelezésére. Ismerje a biztonságos gyalogos közlekedés 

alapvető szabályait. Ismerje az egészséges táplálkozás alapelemeit. Ismerje a háztartási 

eszközök, gépek biztonságos használatát. Ismerje fel a veszélyforrásokat. Legyen képes az 

ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. 
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2.évfolyam 

Biztonságosan tudjon építőelemekből maketteket készíteni. Önállóan készítse el a 

körvonalrajzokat. Tudja az utazással kapcsolatos illemszabályokat. Ismerje a 

forgalomirányítás jelzéseit. Ismerje a környezetünk tisztántartásához szükséges eszközöket. 

Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus kivitelezésére. 

 

3.évfolyam 

Ismerje a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. Ismerje a háztartási- és kommunikációs 

eszközök rendeltetését. Legyen képes az ünnepekkel kapcsolatos munkadarabok esztétikus 

kivitelezésére. Tudjon egyszerűen tervezni és építeni. Válassza ki a tanult megmunkáláshoz 

szükséges szerszámot, eszközt. Tervezze meg napirendjét. 

 

 

4.évfolyam 

Ismerje fel a nézetrajzot és az alaprajzot. Ezek alapján a tárgyak jellemzését tudja elvégezni. 

Ismerje és alkalmazza a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait. Ismerje az egészséges 

táplálkozás és öltözködés alapelveit. Ismerje a segélyhívószámokat és a telefonos segélyhívás 

szabályait. Használja rendeltetésének megfelelően a szerszámokat, eszközöket. 

 

Testnevelés és sport 

1.évfolyam 

Alakzatok felvétele önállóan. A gimnasztikai feladatok teljesítése ütemtartással. Az alapvető 

mozgáskészségek végrehajtása önállóan, utasításra. Az alapvető mozgáskészségek pontos 

végrehajtása. A labdás gyakorlatok pontos végrehajtása. A sporttevékenységekben való aktív 

részvétel. Ritmusérzék további fejlesztése, lépéskombinációk elsajátítása. 

 

2.évfolyam 

Járás ütemtartással. Az egyszerűbb tornaelemek elsajátítása. Legyen képes utasításra 

végrehajtani a már tanult tartásos és mozgásos elemeket kézi szerrel is. A kitartó, gyors, 

játékos futásgyakorlatok, indulások ismerete. A kötélhajtás pontos végrehajtása. Tudjon célba 

dobni és javuljon teljesítménye a távolba dobásoknál. Alakuljon ki az egyenes dobás hajító 

mozdulata. A szökdelés, felugrás, talajra érkezés elsajátítása. Biztonságos labdavezetés. 

Egészséges versenyszellem, élményszerzés. A sporttevékenységekben való aktív részvétel. 

 

3.évfolyam 

Néhány határozott alapformájú szabadgyakorlat összekötése. A szabad és kézi 

szergyakorlatok biztonságos végrehajtása. Legyen képes járásokat, futásokat végezni, 

különböző feladatokkal futni. Tudja dobáserejét szabályozni. A hajító mozgást hajtsa végre 8-

10 méteres távolságból. Nehezített feladatokkal is tudjon meg tanult gyakorlatokat 

alkalmazni. Biztonsággal tudjon labdát elfogni, továbbítani. Szabályok betartása, 

balesetvédelem. A sporttevékenységekben való aktív részvétel. 

 

 

 



Kölcsey Ferenc Általános Iskola                                                                                            36HÁZIREND  

 

  

 

4.évfolyam 

Az alakzatok felvétele és gyors változtatása. A gimnasztikai feladatok pontos végrehajtása a 

pedagógus utasításainak megfelelően. Tudja szabályozni járását, futását a változó 

feltételeknek megfelelően. A helyből és nekifutással történő ugrások összerendezett 

végrehajtása. Tudja a támasz-, függő-és egyensúlygyakorlatokat változó feltételek mellett 

biztonságosan elvégezni. Labdavezetés és átadása az utasításnak megfelelően legyen pontos 

és biztonságos. Egészséges versenyszellem, élményszerzés. Balesetvédelem. A 

sporttevékenységekben való aktív részvétel. 

 

Felső tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 

5. évfolyam 

Magyar nyelv: Képes a kommunikációs alapismeretek alkalmazására. Ismerje a 

beszélőszerveket és működésüket. Tudja a magánhangzók és mássalhangzók jellemzőit, a 

magyar ábécét. Tudja alkalmazni a a betűrendbe sorolást. Tudatosan alkalmazza a 

helyesírásunk alapelveket, a magán- és mássalhangzótörvényeket, a szótagolást és 

elválasztást. Ismeri a szavak szerkezetét és jelentésrétegeit. Ismer szólásokat és 

közmondásokat.  Tud elbeszélést és leírást írni. Legyen jártas a szövegértésben 

(lényegkiemelés, tagolás). 

Magyar irodalom: Ismerje a mesetípusokat és jellemzőiket. Tudjon egy mesét (tartalmát) 

elmondani.  Ismeri Petőfi Sándor: János vitézének műfaját, szerkezeti felépítését, 

eseménysorát. Jellemezni tudja a mű szereplőit - memoriter az 1. fejezet.  Molnár Ferenc: A 

Pál utcai fiúk elemzése. Arany János: Családi kör memoriter, verselemzés. Petőfi Sándor: Az 

Alföld, memoriter, verselemzés. Ismer bibliai vagy mitológiai történeteket. Fogalmak: líra, 

epika, elbeszélő költemény, ifjúsági regény, megszemélyesítés, hasonlat, metafora, ellentét, 

párhuzam, felsorolás, felkiáltás, kérdés, rímfajták, ritmus, ütemhangsúlyos verselés. 

 

 

6. osztály 

Magyar nyelv: Képes kommunikációs helyzetek megoldására, alkalmazza az 

illemszabályokat. Felismeri az alapszófajokat (főnév, melléknév, számnév, ige, határozószó, 

igenév, névmás) és az igekötőt, tudja azok szerepét, jellemzőti, helyesírásukat. Tud levelet és 

jellemzést alkotni.  Legyen jártas a szövegértésben (időrend, ok-okozat). 

Magyar irodalom: Ismeri Arany János : Toldijának keletkezését, műfaját, verselését, 

cselekményét, szerkezetét, memoriter az 1. ének. Tudja 1-2 monda cselekményét, ismeri a 

mondák fajtáit. Arany János: Rege a csodaszarvasról elemzése, memoriter min. 7 vsz. 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok műfaja, szerkezete, történelmi háttere, eseménysora, 

prózaepikai részlet a műből Tud egy népballadát értelmezni és előadni.  Arany János: A 

walesi bárdok üzenete, memoriter. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi műértelmezés. Felismer 

témákat és motívumokat lírai alkotásokban. 

Fogalmak: előhang, allegória, epizód, konfliktus, ballada, rege, történelmi regény, motívum, 

téma, az időmértékes verselés, daktilus, spondeus, jambus, alliteráció,. 

 

7. évfolyam 

Magyar nyelv: Tudja a kommunikáció fajtáit, műfajait. Képes az egyszerű mondat komplex 

elemzésére,  felismeri a mondatrészeket, a hozzárendelő, alárendelő és a mellérendelő 

szintagmák fajtáit, helyesen alkalmazza helyesírásukat. Tud egyszerű mondathoz szerkezeti 

rajzot készíteni (ágrajz készítése)Ismeri a viszonyszókat és  a mondatszókat. Ismeri a 
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szóösszetételek típusait és írásuknak szabályait (különírás – egybeírás). Tud tájleírást és 

jellemzést alkotni. Legyen jártas a szövegértésben (adatkeresés, dokumentumok). 

Magyar Irodalom:  Ismeri a romantika jellemzőit.Tudja az alapvető lírai műfajok ( Kölcsey 

Ferenc: Himnusz – memoriter és elemzés,  Vörösmarty  Mihály: Szózat - memoriter és 

elemzés. Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Szeptember végén memoriter és elemzés Csokonai 

Vitéz Mihály: A Reményhez - memoriter, elemzés, Janus Pannonius: Pannónia dicsérete – 

memoriter, elemzés) jellemzőit.  Mikszáth Kálmán novelláinak és a Szent Péter esernyője 

című regényének elemzése. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai műelemzés, a romantikus 

regény. Memoriter- prózaepikai szövegrészletek (kb. 10 mondat). 

Ismerjen egy drámai művet (komédia), annak jellemzőit. Történet és elbeszélés 

mozgóképen.  Fogalmak: novella, elbeszélés, elbeszélői nézőpontok, anekdota, fordulat, 

rapszódia, óda, himnusz, elégia, epigramma, dal, trocheus, hexameter, pentameter, disztichon, 

lírai én, ismétlés, párhuzam, fokozás, dráma, komédia, helyzetkomikum, jellemkomikum, 

dialógus, monológ. 

 

8. évfolyam 

Magyar nyelv: Ismeri a tömegkommunikáció területeit, szerepeit. Képes összetett mondatok 

elemzésére, ábrázolására: ismeri az alárendelés és a mellérendelés, azaz a tagmondatok 

közötti viszony fajtáit. Felismeri a szavak szerkezetét, a képzett szavakat. Helyesen 

alkalmazza a központozás szabályait. Tud könyvajánlást és önéletrajzot írni. Legyen jártas a 

szövegértésben (értelmezések). 

Magyar Irodalom: Ismeri a Nyugat meghatározó költőinek pályáját, műveit (Ady Endre: A 

föl-földobott kő –memoriter és elemzés, Kosztolányi Dezső, József Attila, Weöres Sándor 1-1 

műve- memoriter és elemzés, Radnóti Miklós: Nem tudhatom–memoriter és elemzés, Babits 

Mihály), azok műfaji sajátosságait, szóképeket és alakzatokat. Ismer kisepikai alkotásokat, 

tudja azokat rendszerezni. Képes Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig c. regényének 

elemzésére és tud kb. 10 mondat memoritert. Képes Tamási Áron: Ábel a rengetegben c. 

művének értelmezésére. Ismer regénytípusokat. Karinthy Frigyes Tanár úr kérem –részletek 

értelmezése a műből, memoriter is. Ismer egy drámai művet, annak jellemzőit. A média 

nyelve, médiaszövegek értelmezése, rendszerezése. Fogalmak: szinesztézia, szimbólum, 

szimbolizmus, impresszionizmus, realizmus, tragédia, karcolat, humor, egyperces novella, 

komikus eposz, fejlődésregény, kalandregény, népszerű irodalom. 

 

Idegen nyelv 

5.évfolyam 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

- ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; 

- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerűen megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr. 

 

Beszédkészség 

A tanuló 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre néhány szóban vagy egyszerű 

mondatban válaszol; 

- tanult minta alapján egyszerű mondatokat mond, kérdéseket tesz fel; 

- megértési probléma esetén segítséget kér. 
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Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat megért; 

- ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló rövid szövegben fontos információt  

megtalál; 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét 

megérti. 

 

 

Íráskészség 

A tanuló 

- ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat helyesen lemásol. 

 

6.évfolyam 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

- utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; 

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

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűr; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti. 

 

Beszédkészség 

A tanuló 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; 

- tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

- kérdéseket tesz fel; 

- megértési probléma esetén segítséget kér; 

- tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat megért; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos 

információt megtalál; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló rövid szöveg 

lényegét megérti. 

 

Íráskészség 

A tanuló 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerűmondatokat helyesen lemásol. 

 

7.évfolyam 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

- megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; 
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- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megért; 

- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

szövegből kikövetkezteti. 

 

Beszédkészség 

A tanuló 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban válaszol; 

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

- kérdéseket tesz fel; 

- eseményt mesél el; 

- megértési probléma esetén segítséget kér; 

- beszélgetést kezdeményez, befejez. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

- egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért; 

- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

 

Íráskészség 

A tanuló  

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás után leír; 

- egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; 

- ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

 

8.évfolyam. 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

- utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megért; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos 

információt kiszűr; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 

- ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 

szavas szövegből kikövetkezteti; 

- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben képes 

a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 
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Beszédkészség 

A tanuló 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban 

válaszol; 

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

- kérdéseket feltesz, 

- eseményeket elmesél; 

- megértési probléma esetén segítséget kér; 

- egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos 

információt megtalál; 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 

- egyszerű történetet megért; 

- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben 

ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; 

- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a 

lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti. 

 

Íráskészség 

A tanuló 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír; 

- egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

- egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 

- ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír. 

 

Matematika 

5.évfolyam: 

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

összehasonlítása. Tudjon 10-zel, 100-zal, 1000-rel szorozni, osztani a természetes számok 

körében (írásban, szóban). Mértékváltás. Helyes művelei sorrend biztos alkalmazása a négy 

alapművelet, és zárójeles műveleti sorok esetén. Számegyenes, szám-intervallumok 

ábrázolása, ábráról való leolvasása. Körző, vonalzók helyes használata, két vonalzóval 

párhuzamosok, merőlegesek rajzolása. Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.  A szög 

fogalma, mérése, szögfajták felismerése. Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka 

felszínének és térfogatának kiszámítása. Két vagy több szám számtani közepének (átlagának) 

meghatározása. Egyszerű grafikon értelmezése, készítése. 

6. évfolyam 

Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Mértékegységek, mértékváltás. 

Hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalommérés, időmérés. Kerekítés, közelítő érték. Az átlag 

kiszámítása. Osztó, többszörös ,a legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös többszörös 

Oszthatósági szabályok: a 10-zel, 2-vel, 5-tel, 100-zal, A 4-gyel, 20-szal, 25-tel, 50-nel. Az 

egész számok értelmezése, összehasonlítása, ellentett, abszolútérték.  Műveletek egész 

számmal. Műveletek sorrendje, zárójelhasználat. Hatványozás. Derékszögű koordináta-
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rendszer. Törtek értelmezése. Vegyesszámok. Egyszerűsítés, bővítés. Törtek összeadása, 

kivonása. Tört szorzása természetes számmal. Tört szorzása törttel. Törtrész kiszámítása. 

Szöveges feladatok. A tört osztása természetes számmal. Osztás törttel. Tizedestörtek írása, 

olvasása, egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása, tizedestörtek összeadása, kivonása. 

Szorzás tizedestört alakú számmal.  Osztás tizedestört alakú számmal.  Számok tizedestört 

alakja. Geometriai alapismeretek, Alakzatok előállítása, Alapszerkesztések Elemi 

szerkesztések. Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. Szakaszfelező merőleges 

fogalma, szerkesztése. Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, 

szögfelezés. A kör. ( középpont, sugár, átmérő)  A kör részei. A szögek fajtái; mérése; 

mértékegységek: egyenesszög; fok. A szögmérő használata. Szögmásolás, szögfelezés. Szög 

törtrészének megszerkesztése szögfelezéssel, szögmásolással  60°-os szög szerkesztése. 60°-

os szög törtrészeinek szerkesztése ( 30°, 15°, 45°, 75°, 120°, ). Háromszögek . Elnevezések a 

háromszögekben. A háromszög belső szögeinek az összege. Háromszögek, szerkesztése 

Háromszög szerkesztése oldalaiból. Konvex, nem konvex sokszögek. Négyzet, téglalap 

kerülete, területe. Téglatest felszíne és térfogata. A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek 

átváltása. Kerület, terület, felszín, térfogat mértékegységei, átváltásuk. Grafikonok, táblázatok 

Diagramok, grafikonok elemzése, készítése.  Két szám aránya. Az egyenes arányosság 

fogalma, tulajdonságai. A fordított arányosság fogalma, grafikonja és tulajdonságai. A 

százalékérték kiszámítása. Az alap kiszámítása. A százalékláb kiszámítása. Arányos osztás. 

Adott alakzat tükörképének megszerkesztése. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek 

szerkesztése.  

Tengelyesen tükrös négyszögek és tulajdonságaik 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. A megoldások ábrázolása 

számegyenesen. A mérlegelv. Egyenletek, mérlegelv alkalmazása. Szöveges feladatok 

megoldása egyenlettel. 

 

7. évfolyam 

A racionális számok írása, olvasása, nagyság szerinti összehasonlításának, ábrázolásának 

számegyenesen, kerekítés.   Törtek tizedes tört alakja. Alapműveletek (összeadás, kivonás, 

szorzás, osztás) elvégzése egész számok, törtek és tizedes törtek körében. Mennyiségek 

törtrésze, törtrészből egész kiszámítása. Műveletek sorrendje, zárójelek alkalmazása. 

Hatványozás pozitív egész kitevő esetén. A hatványozás azonosságainak alkalmazása konkrét 

példákon. Tíz pozitív egész kitevőjű hatványai. Tíznél nagyobb számok normálalakja. 

Prímszám, összetett szám fogalma, számok prímtényezőkre bontása. Legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása. Százalékszámítási és egyszerű 

kamatszámítási feladatok. Alap, százalékláb, százalékérték kiszámítása. Lineáris függvények 

y = a ∙ x + b értelmezése, ábrázolása értéktáblázat segítségével. Pontok koordinálásának 

meghatározása. Az egyenes és a fordított arányosság, mint függvény. Az egyenes és a 

fordított arányosság grafikonja. A vektor fogalma, jelölései. Eltolás végrehajtása. Merőleges 

párhuzamos egyenesek szerkesztése. A tengelyes tükrözés végrehajtása. Középpontos 

tükörkép megszerkesztése. Háromszögekkel és négyszögekkel kapcsolatos legegyszerűbb 

szerkesztések, területszámítások. Az egyállású szögek, a csúcsszögek, a váltószögek, a 

mellékszögek és a társszögek fogalma, felismerése. Egynemű, különnemű kifejezések 

felismerése. Egynemű tagok összevonása, helyettesítési érték kiszámítása. Egytagú, többtagú 

kifejezés. Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, 

mérlegelvvel. Törtegyütthatós egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása a mérlegelv 

alkalmazásával. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, egyenlőtlenséggel. A háromszög 

szerkesztésének alapesetei, az egyértelmű szerkeszthetőség feltételei. A háromszögek 

egybevágóságának alapesetei. Magasságvonalak, a terület kiszámítása. A négyszögek belső 

szögeinek összege. Négyszögek csoportosítása különböző szempontok szerint. A trapéz 
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meghatározása, elnevezések. Speciális trapézok. A paralelogramma meghatározása, 

tulajdonságai, szerkesztése. A sokszögek területének kiszámítása, mértékváltások. Körvonal, 

körlap, sugár, átmérő, szelő, húr, körív, körszelet, körcikk, körgyűrű és a középponti szög 

fogalma, felismerése. A kör kerületének és területének kiszámítása. Az egyenes 

hasábszármaztatása, hálója, felszíne, elnevezések. A téglatest, a kocka és az egyenes hasáb 

térfogata. Az egyenes körhenger származtatása, felszíne, térfogata. 

 

8. évfolyam 

A tanult halmazműveletek alkalmazása konkrét feladatokban.  

Hatványozás, műveletek hatványokkal. Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös meghatározása. Racionális szám fogalma (véges, végtelen tizedestörtek. 

Normálalak. A négyzetgyök. Algebrai kifejezések. Nevezetes azonosságok alkalmazása. 

Szorzattá alakítás kiemeléssel egyszerű esetekben. Algebrai egész kifejezések szorzása, 

osztása. A háromszög nevezetes vonalai és szerkesztésük. Pitagorasz- tétel és alkalmazása. 

Négyszögek. A kör. A hasáb, henger, gúla felszíne és térfogata. A kúp. A gömb. Elsőfokú 

vagy elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. 

Szöveges feladatok megoldása. Egybevágósági transzformációk. Eltolás. Elforgatás, eltolás 

a síkban. Vektor, mint irányított szakasz. Középpontos nagyítás és kicsinyítés konkrét 

arányokkal. A tanult transzformációk áttekintése. Szerkesztési feladatok. Függvények és 

ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben. Számtani, mértani sorozatok. 

 

Erkölcstan 

1-2. évfolyam  

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, 

tisztában van legfontosabb személyi adataival.  

Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  

Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete 

tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. 

A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 

Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

Érti a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

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

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

élővilágért. 

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

eszközökkel kifejezze. 

Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor 

egészen más körülmények között élnek, mint ő. 

Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. Ismeretei vannak a 

világnézet, világkép alapvető összefüggéseiről. 

 

3-4. évfolyam 

 

Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és 

sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és 

kíváncsi a sajátjától eltérő  kulturális jelenségekre. Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak 
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a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok 

kialakításában.  

Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit 

elődeink hoztak létre. Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a 

sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni. Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket 

erkölcsi nézőpontból értékelni.  

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos 

értékelésére.  

Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy 

időnként választania kell még a számára fontos értékek között is. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati 

hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák 

kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.  

 

 

5-6. évfolyam  

  
A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is 

felelős ezért. Az egészséges életmóddal kapcsolatos alapvető ismeretek. Egészség és 

betegség: milyen az egészséges ember? Én egészségesen élek? 

Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban 

megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket. 

Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos 

értékelésére. Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a 

döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között is. 

Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati 

hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák 

kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.  

Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi 

normákat.  

Kapcsolat, barátság, szeretet: milyen formái vannak a szeretet kimutatásának? Nyitottan 

fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási 

hagyományokat.  

Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést 

mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében.  

Megbecsüli a neki nyújtott segítséget. 

Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és 

törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet.  

Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség 

kialakulásának esetleges előjeleit.  

Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan 

viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.  

Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), 

s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz. 

 

7-8. évfolyam 

A tanuló megérti,hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó lény, aki alkalmas 

tanulásra és mások megértésére. Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismeri 

önmagát. Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. Képességeinek 
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megfelelő szinten elképzeli saját jövőjét; tudja, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell 

tennie. 

Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy minden döntés 

szabadsága egyúttal felelősséggel is jár. Ismeretei vannak a függőséget okozó szokások súlyos 

következményeiről. Irányítás mellett ismereteket szerez a közvetlen környezetében jelenlevő 

hagyományokról, az emberi-és a társas kapcsolatok természetéről, az erkölcsről, a 

világvallásokról, a kereszténység európai hagyományairól. Képes megkülönböztetni a helyes 

és helytelen emberi cselekedeteket. A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról 

elképzelésekkel rendelkezik,melyet saját segítőkész magatartásával támaszt alá. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

5.évfolyam 

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

hogy a tanult történetek közül melyik történt előbb, melyik később. Tudja, hogy az egyes 

történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatóak. Tudjon tanult történetet 

elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a 

tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző léptékű térképeken megmutatni. Tudjon 

kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. 

6. évfolyam 

A tanuló legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. Tudjon 

információt gyűjteni adott történelmi témában, tanári segítséggel.  Tudjon tanult történetet 

önállóan elmesélni a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával.  Tudja a tanult 

történet lényegét kiemelni.  Tudjon különböző korszakokat térképen beazonosítani. 

 

7. évfolyam 

A tanuló 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 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 

Tudja, mi történt Európa más régiókban 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.  
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Természetismeret 

5.évfolyam 

 A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése (víz, levegő, talaj) 

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül 

élő állatait. A zöldség- és gyümölcsfélék, az állati eredetű táplálékok szerepe az egészséges 

táplálkozásban. A térbeli tájékozódás valós környezetben, domborzati, vízrajzi és 

közigazgatási térképen. A víz szerepe, előfordulása a természetben, a víz tulajdonságai. 

Állóvizek, folyóvizek. Vízszennyezés. 

 

 

6.évfolyam 

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. Alakuljon ki 

átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erőforrásairól. 

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek 

jelrendszerét. Ismerje hazai tájaink életközösségeit, (erdők, víz, vízpart, füves területek), az 

ott élő jellegzetes élőlényeket, azok jellemzőit (küllemét, életmódját) és a köztük lévő 

táplálkozási kapcsolatokat 

 

Fizika 

6. évfolyam 

I. FÉNY KÖLCSÖNHATÁSA  

Ismerjék a fény legfontosabb jellemzőit: terjedése, sebessége. Ismerjék fel a 

fényvisszaverődés és a fénytörés jelenségét. Ismerjék a mindennapi optikai eszközöket: 

tükrök, lencsék alkalmazási lehetőségeit 

II. TERMIKUS KÖLCSÖNHATÁS  

Ismerjék a hőmérők helyes használatát, működését. Tudjanak példát mondani termikus 

kölcsönhatásokra. Halmazállapot-változások felismerése konkrét példákon. Ismerjék és 

értelmezzék a hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező változásokat. Ismerjék és 

értelmezzék a hőterjedés (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás) és hőtágulás jelenségét.  

III. MÁGNESES ÉS ELEKTROMOS KÖLCSÖNHATÁS 

Iránytű megfelelő használatának ismerete. Ismerjék fel az mágnesek között fellépő hatásokat. 

Ismerjék a mágneses pólusokat, és a pólusok közötti hatásokat. Ismerjék fel az elektromos 

állapotú testek között fellépő hatásokat. Ismerjék az elektromos állapotokat és a hatásait. 

Ismerni fel az elektromosság és mágnesesség közötti hasonlóságot, különbséget. 

7. évfolyam 

A TESTEK MOZGÁSA  

Ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását. Oldjon meg egyszerű 

feladatok a sebességgel kapcsolatban. 
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A DINAMIKA ALAPJAI  

Soroljon fel mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat. Értelmezze a tömeg fogalmát.  

Ismerje a sűrűség fogalmát, tudja összehasonlítani a testek sűrűségét. Ismerje az erőhatás, erő 

fogalmát, jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az iránymennyiség fogalmát. Ismerje a 

különféle erőhatásokat, erőábrázolásokat. Az erő forgató hatását. Ismerje fel a hatás–

ellenhatás törvényét, az erő–ellenerő fogalmát. Az egy kölcsönhatásban fellépő és az egy 

testet érő erők megkülönböztetése néhány egyszerű köznapi jelenség alapján. Ismerje a 

súrlódást és közegellenállást, mint a mozgásokat befolyásoló tényezőket. Sűrűséggel és 

forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.  

A NYOMÁS 

Ismerje a nyomóerő, a nyomott felület és a nyomás fogalmát, jelét, mértékegységét, 

kiszámítását. Folyadékok és gázok nyomását értelmezze, anyagszerkezeti alapokon történő 

magyarázatát ismerje. Arkhimédész törvényének felismerése kísérletek alapján, értelmezze a 

felhajtóerőt. Elemezze az úszás, merülés, lebegés jelenségét sűrűségviszonyokkal.  

Magyarázza el a hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepét az élő- és élettelen világban, 

ill. a környezetvédelemben.  

HŐTAN 

A testek változtató-képességét jellemezze kísérletek alapján. Tudja az energia fogalmát, jelét, 

mértékegységét, az energia-megmaradás törvényének érvényesülését a hétköznapi élet 

különböző folyamataiban, például egyszerű gépek alkalmazásakor. Tudja a munka, 

teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és kiszámítási módját. A belsőenergia és a 

fajhő fogalmát tudja meghatározni. Tudja értelmezni a hőjelenségeket (hőtágulás, hőterjedés) 

különböző halmazállapot esetén az anyagszerkezeti ismeretek felhasználásával. 

8. évfolyam 

ELEKTROMOSSÁG 

Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata. A testek elektromos 

állapota és fajtái. Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák. Elektromos áram 

fogalma. Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, méréséről pár mondat. 

Elektromos áramkör részei, áramirányok. Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, 

mértékegysége, méréséről pár mondat. Pár mondat a soros és párhuzamos kapcsolásról. 

Elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Egyszerű számításos feladat 

megoldása az áramerősség, feszültség és ellenállással kapcsolatban. 

AZ ELEKTROMOS ÁRAM HATÁSAI 

Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos teljesítmény 

fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben 

Váltakozó áram és egyenáram fogalma. Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka 

és elektromos teljesítménnyel kapcsolatban 

FÉNYTAN 

Fényforrás fogalma, csoportosítása. Fény terjedési sebessége. Fény visszaverődésével és a 

fény törésével kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények. Síktükörben látott kép. Síktükör, 

homorú- és domború tükör, domború- és homorú lencse használata a gyakorlati életben. 

Tudjanak egyszerű optikai eszközök felsorolni. Látás feltétele. Fehér fény és a szivárvány. 
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Kémia 

7. évfolyam 

Az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai. A fizikai és kémiai változások jellemzése, 

megkülönböztetése. A kémiai változások leírása szóegyenlettel. A szilárd, a folyadék és 

gázhalmazállapotok jellemzése. Az oldatok, az oldatok töménysége, kapcsolódó számítások. 

A részecskék szerkezete és tulajdonságai: az atom felépítése, az elektronfelhő szerkezete. Az 

atomszerkezet és a periódusos rendszer. Az anyagmennyiség fogalma, képletek szerkesztése, 

anyagmennyiségre vonatkozó számítási feladatok megoldása. Kémiai kötések: ion-, kovalens- 

fémes kötése. 

8. évfolyam 

A kémiai reakciók típusai: egyesülés – bomlás, oxidáció – redukció, sav – bázis reakció. 

Kémiai reakciók leírása egyenlettel – kapcsolódó számítások. Az oldatok kémhatása: savak, 

lúgok, közömbös oldatok. Szerves és szervetlen anyagok megkülönböztetése. Fémes és 

nemfémes elemek általános tulajdonságai. Legfontosabb elemek, vegyületek kémiai jele, 

élettani szerepe, felhasználási lehetősége. Legfontosabb elemek, vegyületek kémiai jele, 

élettani szerepe, felhasználási lehetősége. Legfontosabb szerves vegyületek mindennapi 

életünkben. Élelmiszerek – az egészséges táplálkozás. Kémia a természetben. Kémia az 

iparban. Kémia a háztartásban.  

Biológia-egészségtan 

7. évfolyam 

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

tulajdonságaikat. Tudja a tanult élőlényeket az élőhelyüknek megfelelő kontinensen 

elhelyezni. Tudjon minden tanult életközösségben legalább egy táplálékláncot készíteni. 

Ismerje a nevezetes szélességi köröket és az általuk határolt éghajlati öveket. Legyen tisztában 

az alapvető környezetvédelmi fogalmakkal és a környezetszennyezés megelőzésének 

módjaival. 

 

8. évfolyam 

Szerveződési szintek, sejtek és szövetek típusai és azok jellemzői, felismerésük képről. A bőr 

felépítése, rétegei, alkotórészei és ezek feladatai. A mozgás szervrendszere, részei, a csontok, 

izomtípusok, csontkapcsolódások (rajz). Anyagcsere: a légzés lényege, mechanizmusa, 

szervei, légzésszám az emésztés szervei, szakaszai, emésztőnedvek, tápanyagok, vitaminok a 

keringés szervei, vérkörök és a szív (rajz), a vér, vércsoportok, a kiválasztás szervei (rajz), a 

vizelet alkotói 

 

Földrajz 

7. évfolyam 

A Föld története, Afrika, Ausztrália és Óceánia,  A  Sarkvidékek. 

Ismerje a földtörténet korbeosztásait és eseményeit. Tudja bemutatni Afrika, Ausztrália és 

Óceánia, a Sarkvidékek természeti adottságait. (felszín, tájak, éghajlat, vízrajz)                                                                                     

Ismerje fel az éghajlat és a mezőgazdaság közötti összefüggést.                                            

Tudja bemutatni Egyiptom, a Dél-afrikai Köztársaság és Ausztrália gazdaságát.             

Mutassa meg a térképen a tanult topográfiai fogalmakat. 
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Amerika, Ázsia, Európa. 

Tudja bemutatni Amerika és Ázsia természeti adottságait. Ismerje az Amerikai Egyesült 

Államok, Mexikó, Brazília, India, Kína, Japán gazdasági életét és a hozzá kapcsolódó 

topográfiai fogalmakat. Tudja elhelyezni a földtörténeti korokban Európa kialakulását. 

Ismerje az Európai Unió országait és tevékenységét. Legyen képes önállóan jellemezni  

Észak-Európa (Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia) Nyugat-Európa (Nagy-Britannia, 

Franciaország) és Dél-Európa (Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Szerbia) 

országainak természet- és társadalomföldrajzát. Ismerje az ezekhez kapcsolódó topográfiai 

fogalmakat. 

 

8. évfolyam 

Kelet-Európa, Közép-Európa, Magyarország természeti és társadalmi viszonyai.  

Tudja önállóan jellemezni Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna) és Közép-Európa 

(Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia) 

országainak általános természeti és gazdaságföldrajzát. Ismerje a térség országainak közös és 

eltérő vonásait. Tudja megmutatni a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje a Kárpát-medence 

földtani szerkezetét, felszínének kialakulását, a földtörténeti múlt emlékeit Magyarországon, 

időjárásunkat, természeti erőforrásainkat.  

Hazai tájakon- Alföldjeink és dombvidékeink Hazai tájakon- Hegyvidékeink 

Tudja bemutatni hazánk tájainak természeti értékeit, gazdaságföldrajzi jellemzőit és kapcsolja 

hozzá a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje és védje természeti örökségeinket. 

 

Ének-zene 

5. évfolyam  

Az énekes anyagból 5 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és 

kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív 

készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és 

dallami készségük. A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. Képesek egy-egy zenemű 

tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, 

karakter, dallam, hangszín, formai megoldások). A többször meghallgatott zeneműveket 

felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból 

kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismerték. 

6. évfolyam 

Az énekes anyagból 5 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és 

kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív 

készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és 

dallami készségük. A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei 

anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak. Képesek egy-egy zenemű 

tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, 

karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások). A többször meghallgatott 

zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei 

korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismerték 
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7. évfolyam 

Az énekes anyagból 7 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően 

csoportban. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, 

dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük. Az új zenei elemeket 

felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló 

feladatokat szolmizálva olvassák. Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei 

korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket 

jellemző részleteik alapján felismerik. 

 

 

8. évfolyam 

Az énekes anyagból 8 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően 

csoportban. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, 

dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük. Az új zenei elemeket 

felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló 

feladatokat szolmizálva olvassák. Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott 

funkciójához, stílusához, műfajához mérten. A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei 

korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket 

jellemző részleteik alapján felismerik. 

 

Hon és népismeret 

5. évfolyam 

Tudja lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos gazdasági 

tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit. A 

tanulási folyamatban kialakult legyen az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudata. 

Általános képet adjon a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a család 

felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. A megszerzett ismeretek birtokában 

képes legyen értelmezni a más tantárgyakban felmerülő népismereti tartalmakat. Ismerje a 

jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások, valamint a 

társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösségmegtartó 

szerepüket a paraszti élet rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon sajátítsa el egy-

egy jeles nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, 

közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.  

 

6. évfolyam 

A  tantárgy sokszínűségéből adódóan szóbeli vizsga célszerű: 

Tudja  a  paraszti ház részeit. Ismerjen népi mesterségeket. Tudjon tájékozódni a hétköznapok 

rendjében (táplálkozás, ruházat) Ismerje hagyományos és vallásos ünnepeink eredetét, 

szokásrendjét, (Karácsonyi ünnepkör, Farsang,  Húsvéti ünnepkör, májusfaállítás). Ismerje a 

társas munkák folyamatát (aratás, szüret, fonó, tollfosztás, kukoricafosztás)  
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Vizuális kultúra 

5. évfolyam 

 

A tanuló legyen képes a vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazására 

ismert helyzetekben a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. Tudja a térbeli 

és időbeli változások vizuális megjelenítését értelmezni. Tudja a megismert rajzi és 

tárgykészítési technikákat megfelelően használni alkotótevékenysége során. Ismerjen őskori 

és ókori művészettörténeti emlékeket, tudja azokat a legfontosabb stílusjegyekkel jellemezni. 

 

6. évfolyam 

 

A tanuló legyen képes egyszerű kompozíciós alapelvek használatára a kifejezésnek megfelelő 

képalkotásban. A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára 

saját vizuális jelek alkotása. Szöveg és kép együttes értelmezése. A vizuális nyelv és kifejezés 

eszközeinek alkotó alkalmazása. A középkor stílusirányzatai, azok legfőbb jellemzőinek 

bemutatása egy-egy alkotás elemzése során. A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló 

kérdések megfogalmazása. 

 

7. évfolyam 

 

A tanuló legyen képes adott elemzési pontok szerint műalkotásokat összehasonlítani, 

legjellemzőbb stílusjegyeket felismerni. Koronként három-három alkotást tudjon felismerni. 

Megfigyelés után legyen képes téri, formai, tónusviszonylatokat megítélni, rajzban és szóban 

is megfogalmazni. Ismerje a Monge-vetület, az axonometrikus szerkesztés és perspektíva 

alapjait, egyszerű testcsoportot tudjon az adott térábrázolási rendszerben ábrázolni. 
 
8. évfolyam 

A tanuló ismerje a művészettörténeti korszakok, stílusok alapvető jellemzőit. Legyen képes 

kortárs művészi alkotást értelmezni. Legyen jártas téri, formai színtani elemzésben. 

Rendelkezzen az ábrázolási konvenciók alapjaival. Tudjon vetületi, axonometrikus és 

perspektivikus ábrákat szerkeszteni. Tudjon tárgyat tervezni, ismerje a vizuális nyelvet.  

Közvetlen tapasztalással megismerhető néprajzi tájegység ( Szatmár-Bereg) tárgykultúrájának 

legfőbb jellemzői, ismérvei. 

 

Informatika 

3. évfolyam 

Jel és értelmezése (morze, titkosírás, piktogramok). Információ kifejezése rajzokkal és 

szavakkal. Készségfejlesztő játék, olvasás- vagy számolástanító program használata. A 

számítógépek üzembe helyezése, a számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert 

programokon keresztül. Rajzolóprogramok használata (Paint). Szabályjátékok(automaták), 

néhány lépésből álló tevékenységsorozat kötött sorrendben való végrehajtása. Irányok a 

síkban. Mozgás adott irányokba. Információ kifejezése rajzzal és szavakkal. 
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4. évfolyam 

Tantárgyi fejlesztő-, logikai-, játékprogramok futtatása. Oktatóprogramok futtatása és 

használata. A számítógép fontosabb részei felhasználószinten. Input – Output egységek és 

alapvető funkciójuk. Operációs rendszer kezdőszintű használata.Rajzolóprogramok. A jel, 

információ, kód, rögzítés. LOGO alaputasítások. Hétköznapi algoritmusok. 

5.évfolyam 

Az információ. Információ megjelenési formái, beszéd, írás, nyomtatott forma 

kommunikáció. Információ továbbítása, fogadása. Háttértárak jelölése váltása, könyvtár 

kiválasztása, eligazodás, mozgás a háttértáron. Programok futtatása, használata, könyvtárak 

létrehozása. Könyvtárszerkezet tudatosítása, elérési út, gyökérkönyvtár, alkönyvtár, aktuális 

könyvtár fogalma. A párbeszédablak és elemei, meghajtók azonosítója. Állományok fogalma, 

állományok azonosítója indítható állományok. Háttértárolók megjelenítése a sajátgép 

objektummal. Asztal, tálca, parancsikonok. Az egér használata. Parancsikonok megnyitása. 

Alkalmazás ablakok részei, kezelése. Több alkalmazás futtása. Váltás alkalmazások között. 

Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése. LOGO utasítások. 

Dokumentumkészítés lépései. Gépeléssel, javítással kapcsolatos lehetőségek. Oldal-

beállítások. Mentés, megnyitás, nyomtatás. Betűformátum:(betűtípus, betűméret, betűstílus, 

különlegességek). Blokkok kijelölése, másolása. Formázási lehetőségek.  
  

6. évfolyam 

A BIT fogalma, a kettes számrendszer csak említés szintjén. Byte, Kbyte, Mbyte.  

Operációs rendszer pontosítása. Tárolási kapacitás. Állomány keresése, másolása. 

Állományok másolása, törlése a sajátgép vagy intéző segítségével. Törölt állományok, 

könyvtárak visszaállítása.  

Programkészítés alapvető műveletek segítségével. Ciklusok.  

Rajzolás a Paint programmal. Rajzi alapelemek Színbeállítás, háttér kifestése. Szövegírása a 

rajzlapra. Kész rajz betöltése, módosítása. Rajzok nyomtatása. Műveletek rajzrészletekkel. 

A vágólap fogalma. Transzformációk. Tükrözött, elforgatott ábrák készítése.  

Dokumentumkészítés lépései. Gépeléssel, javítással kapcsolatos lehetőségek. Oldal-

beállítások. Mentés, megnyitás, nyomtatás. Betűformátum:(betűtípus, betűméret, betűstílus, 

különlegességek). Blokkok kijelölése, másolása. Formázási lehetőségek. Bekezdések 

igazítása, formázása. Prezentációkészítő program. 

7. évfolyam  

Az információ fogalma, legfontosabb információ forrásaink, az információ mennyisége.  

Bináris jelrendszer, a bináris jelrendszer adatmennyisége. Átváltás a mennyiségek között (bit, 

byte …), számítások. Kódolás és dekódolás. A számítógép részei. Háttértárak és 

adathordozók. Perifériák. Windows operációs rendszer alapvető lehetőségei. Az ablakok 

kezelése. Programok indítása. Az ablakok felépítése és működése. A mapparendszer 

szerkezete és kezelése. Állományok és mappák kezelése a Sajátgéppel. Fájl és 

mappaműveletek. Képek beszúrása dokumentumba. Az Internetről letöltött dokumentumok 

elhelyezése saját dokumentumban. Pár lépésből álló folyamatábra értelmezése. 

Prezentációkészítő program. A kézikönyvtárban található források, azok felépítése.  

A könyvtárak típusai, feladataik, elektronikus könyvtárak az interneten. 
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8. évfolyam 

Tabulátorok használata. Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás. Táblázat készítése.  

Az Internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentumban. Szerzői jog. 

Felhasználói etika. Tantárgyi anyag készítése.  

Táblázat fogalma, részei. Táblázatok, cellák kitöltése módosítása, másolása. Egyszerű táblázat 

létrehozása. Egyszerűbb műveletek cellák között. Egyszerűbb függvények használata. 

Grafikon készítése. Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, tárgyszó katalógus. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

5.évfolyam 

Ismerje a modell és makett fogalmát. Tudjon mérési eredményeket feljegyezni, leolvasni 

rajzos ábrákról. Ismerje a műszaki rajz alapjait: vonalfajták, jelek, méretmegadás.  

Értse a modellezési folyamat algoritmusát. Ismerje a papír gyártását és felhasználását. 

Ismerje a közlekedés rendjét, a kultúrált közlekedés szabályait. Ismerje a kerékpár biztonsági 

felszereléseit. Ismerje a családi munkamegosztást. 

 

6.évfolyam 

 

Egyszerűbb tárgyak felismerése vetületek alapján. Készítsen egy tárgyról egyszerű vetületi 

ábrázolást. Legyen tisztába a lakás alapfunkcióival, alaprajzzal. Ismerje a fa főbb 

tulajdonságait. A famegmunkálás szerszámai. Fapótlóanyagok.  

Ismerje a jelzőtáblákat, tudja a táblák jelentését.   

Ismerje a konyhai eszközök, gépek használatát. Tudja a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit, 

lehetőségeit.  

 

7. évfolyam 

Rajzok önálló értelmezése. Vetületi ábrázolás képzése. Géptani elemek jelképes ábrázolása. 

Alapvetően ismerje a gép fogalmát, részeit, feladatait. Ismerje a belsőégésű motorok fajtáit, 

működési elvüket. Legyen tisztába a fémek tulajdonságaival, felhasználásával és a 

korrózióvédelemmel. Ismerje a fémmegmunkálás eszközeit. Ismerje az áramköri jelöléseket. 

Tudjon egyszerű elektronikai áramköröket olvasni és rajzolni. Ismerje a közúti jelzőlámpa 

vezérlését. Ismerje az elektromos áram veszélyeit. Elsősegélynyújtás áramütés esetén. 

Ismerje az útkereszteződésre vonatkozó elsőbbségi szabályokat. Tudja a biztonságos 

elindulás szabályait. Tudja az egészséges táplálkozás jelentőségét. Ismerje az élelmiszerek 

alkotórészeit. Étrend összeállítása táblázat segítségével. Legyen tisztában a textíliák 

tisztításával, ápolásával. 

 

8. évfolyam 

Géptani elemek jelképes ábrázolása. Áramköri jelölések. Ismerje a háztartási közművi 

rendszereink gazdaságos és biztonságos működtetési szabályait. Környezetvédelem. Ismerje 

az energiahordozókat és azok környezeti hatásait. Magyarországi erőművek energiatermelés 

és gazdálkodás. Természetvédelmi szempontok. Ismerje a lakás elektromos hálózatát, 

elektromos szerelvényeket. Ismerje az elektromos áram élettani hatásait, érintésvédelem. 

Újraélesztés szabályai. Ismerje a jelzéseket adó járműveket. Ismerje az egyszerű ételkészítési 

és tartósítási eljárásokat. Ismerje a szenvedélybetegségeket és a védekezést ellenük. Ismerje 
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a pályaválasztással kapcsolatos fogalmakat. Pályaalkalmasság. 

 

Testnevelés és sport 

5.évfolyam 

Tudjanak 7 percet folyamatosan futni. Ismerjék a dobások kar és törzsmunkáját. Tudják a 

térdelő és az állórajtot. Ismerjék az eddig tanult torna elemek helyes végrehajtását. Ismerjék a 

kézilabda főbb szabályait. 

6. évfolyam 

Tudjanak 8 percet folyamatosan futni. Ismerjék a dobások kar és törzsmunkáját. Tudják a 

térdelő és az állórajtot. Ismerjék az eddig tanult torna elemek helyes végrehajtását. Ismerjék a 

kézilabda, labdarúgás főbb szabályait. Ismerjék és tartsák be az alapvető játékszabályokat. 

7. évfolyam 

Tudjanak kötélen mászókulcsolással mászni. Tudjanak 9 percet folyamatosan futni. Ismerjék 

a dobások kar és törzsmunkáját. Tudják a térdelő és az állórajtot. Ismerjék az eddig tanult 

torna elemek helyes végrehajtását. Ismerjék a kézilabda, labdarúgás főbb szabályait. Ismerjék 

és tartsák be az alapvető játékszabályokat. 

8. évfolyam 

Tudjanak egyénileg bemelegíteni. Tudjanak 10 percet folyamatosan futni. Legyenek képesek 

a torna négy szerén különböző elemek bemutatására. Ismerjék az atlétikai számokat (dobások, 

ugrások). Tudjanak aktívan bekapcsolódni a kézilabda, röplabda és labdarúgás játékba. 

Ismerjék és tartsák be az alapvető játékszabályokat. 
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2. számú melléklet 

Az adott évfolyamon használandó, a nevelőtestület által elvárt tanulói 

eszközök és felszerelések jegyzéke 

Szükséges eszközök és felszerelések az 1. osztályos tanulók számára 

Magyar nyelv és irodalom órára  

- betűtartó 

- írólap 

Matematika és sport órára 

- dobókocka 

- piros-kék korongkészlet 

- papír mérőszalag 

Testnevelés órára 

Tornazsákban elhelyezve! A tornazsák házilag is elkészíthető, bármilyen textil 

anyagból. 

- tornacipő 

- fehér zokni 

- fehér póló 

- rövidnadrág 

Rajz és vizuális kultúra órára 

Szintén textil zsákban célszerű tartani. 

- rajzlapok (papír irattartóba téve) 

- vízfesték 

- 2 db ecset (egy vékony, egy vastag) 

- kis műanyag tálka a vízhez 

- zsírkréta készlet 

- színes ceruza készlet (6 vagy 12 színű) 

Technika és éeltvitel órára 

- gyurma  

- technika papírkészlet 1.osztály 

- színes készlet 

- folyékony ragasztó 

- papírvágó olló 

Tisztasági csomag 

- textil szalvéta 

- kis törölköző 

- szappan 

- ivópohár 

- fésű 
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Iskolatáska 

Tolltartó - benne:  

- 2 db HB-s ceruza 

- hegyező 

- radír 

- rövid (kb. 15 cm-es) műanyag vonalzó 

- 1 db piros-kék színes ceruza 

1. osztályos füzetcsomag 

1 csomag papírszalvéta 

1 csomag WC papír 

1 db kulcstartó (ajánlott) 

 

Szükséges eszközök és felszerelések a 2. osztályos tanulók számára 

Magyar nyelv és irodalom órára  

- írólap 

Matematika órára 

- dobókocka 

- papír mérőszalag 

Testnevelés és sport órára 

Tornazsákban elhelyezve! A tornazsák házilag is elkészíthető, bármilyen textil 

anyagból. 

- tornacipő 

- fehér zokni 

- fehér póló 

- rövidnadrág 

Rajz és vizuális kultúra órára 

Szintén textil zsákban célszerű tartani. 

- rajzlapok (papír irattartóba téve) 

- vízfesték 

- 2 db ecset (egy vékony, egy vastag) 

- kis műanyag tálka a vízhez 

- zsírkréta készlet 

- színes ceruza készlet (6 vagy 12 színű) 

Technika és életvitel órára 

- gyurma  

- technika papírkészlet 2.osztály 

- színes készlet 

- folyékony ragasztó 

- papírvágó olló 
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Tisztasági csomag 

- textil szalvéta 

- kis törölköző 

- szappan 

- ivópohár 

- fésű 

Iskolatáska 

Tolltartó - benne:  

- 2 db HB-s ceruza 

- hegyező 

- radír 

- rövid (kb. 15 cm-es) műanyag vonalzó 

- 1 db piros-kék színes ceruza 

- 1 db toll (kék) 

2. osztályos füzetcsomag 

1 csomag papírszalvéta, 1 csomag WC papír, 1 csomag zsebkendő 

 

         

Szükséges eszközök és felszerelések a 3. osztályos tanulók számára 

Matematika 

- papír mérőszalag 

- vonalzó 

- helyiérték táblázat 

Testnevelés és sport órára 

Tornazsákban elhelyezve! A tornazsák házilag is elkészíthető. 

- tornacipő 

- fehér zokni 

- fehér póló 

- rövidnadrág 

 

Rajz és vizuális kultúra órára (szintén textil zsákban célszerű tartani. 

- rajzlapok (papír irattartóba téve) 

- vízfesték 

- 2 db ecset (1 vékony, 1 vastag) 

- műanyag tálka 

- zsírkréta készlet 

- színes ceruza készlet 

- színes papír készlet 

- ragasztó 
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Technika és életvitel órára 

- gyurma 

- technika papírkészlet 3. osztály 

- színes papírkészlet 

- folyékony ragasztó 

- olló 

Tisztasági csomag  

- textiltörülköző 

- szappan 

- ivópohár 

- WC papír 

- Papírszalvéta 

Iskolatáska  

Tolltartó-benne:  

- 2 db HB-s ceruza,  

- hegyező 

- radír 

- 1 db piros-kék színes ceruza,  

- 1 db toll  

3. osztályosok számára összeállított füzet-csomag (évközbeni folyamatos pótlással) 

 

Szükséges eszközök és felszerelések a 4. osztályos tanulók számára 

4. osztályosok számára összeállított füzetcsomag évközbeni folyamatos pótlással! 

Magyar nyelv és irodalom: 

- 1 csomag  írólap 

- házi olvasmány: Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön (kérjük időben beszerezni 

vagy a könyvtárból  )kölcsönözni. 

Matematika:  

- 1 db egyenes vonalzó 

- 1 db derékszögű vonalzó 

- 1 db kis tükör 

Testnevelés és sport Tornazsákban elhelyezve!  

- tornacipő 

- zokni 

- fehér póló 

- rövid nadrág (lehetőleg piros) 

Rajz és vizuális kultúra órára: 

- rajzlapok (papír irattartóban elhelyezve) 

- legalább 6 színű vízfesték vagy tempera 

- 2 db ecset (egy vékony, egy vastag) 

- műanyag tálka 

- 1 db 2B-s ceruza 

- 1 db 2H-s ceruza 
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- 1 csomag zsírkréta 

- 1 db olló 

- 1 folyékony ragasztó 

 

 

Környezetismeret:  

- papír mérőszalag 

Tisztasági csomag: 

- fésű     -    textil szalvéta 

- törülköző (kicsi)   -    ivópohár  

- szappan    -    WC papír 

Iskolatáska 

Tolltartó, benne:  

- 2 db HB-s ceruza   -     radír 

- legalább 6 színű színes ceruza készlet 

- 1 db kék toll    -    1 db hegyező 

Technika és életvitel órára:  

- színes papír csomag (általában a füzetcsomag része) 

- szalvéta (5 db)   -    gyurma 

- folyékony ragasztó     -    papírvágó olló 

- vastagabb fonál   -    textil darabok 

 

Szükséges eszközök és felszerelések az 5. osztályos tanulók számára 

5. osztályosok számára összeállított füzetcsomag  a benne lévők évközbeni folyamatos 

pótlásával! 

Magyar nyelv és irodalom:  

- A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás (Kérjük időben beszerezni vagy a 

könyvtárból kölcsönözni!) 

- Felelő füzet (vonalas – a füzetcsomagon felüli mennyiség) 

- Házi olvasmány: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiuk (Kérjük időben beszerezni vagy a 

könyvtárból kölcsönözni!) 

- olvasónapló 

Matematika:  

- 1 db körző 

- 1 db egyenes vonalzó 

-  1 db derékszögű háromszög vonalzó 

- 1 db szögmérő 

- 1-1 db piros és kék színes ceruza 

- 1 db felelő füzet 

Testnevelés és sport órára : Tornazsákban elhelyezve:  

- tornacipő 

- zokni 

- fehér póló 

- rövid tornanadrág (lehetőleg piros) 

Technika és életvitel órára:  
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- színes papírcsomag (általában a füzetcsomag része) 

- folyékony ragasztó 

- olló 

- vastagabb fonal  

Tisztasági csomag 

- törülköző 

- szappan 

- ivópohár 

- WC papír 

- Fésű 

Rajz és vizuális kultúra órára:  

- rajzlap (gyűjtőben elhelyezve) 

- legalább 6 színű vízfesték 

- legalább 6 színű színes ceruza készlet 

- 2 db ecset ( 1db vastagabb, 1 db vékonyabb ) 

- 1 db 2 vagy 3B-s ceruza 

Német:  

- 1 csomag írólap  -    1 db német-magyar kisszótár/ magyar-angol kisszótár 

Iskolatáska 

Tolltartó, benne: 

- 2 db HB-s ceruza   -    2 db kék toll 

- 1 db radír     -    1 db hegyező 

 

Szükséges eszközök és felszerelések a 6. osztályos tanulók számára 

6. osztályosok számára összeállított füzetcsomag  a benne lévők évközbeni folyamatos 

pótlásával! 

Magyar nyelv és irodalom:  

- A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás 

- Felelő füzet (vonalas – a füzetcsomagon felüli mennyiség) 

- Házi olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri csillagok (Kérjük időben beszerezni vagy 

kölcsönözni!) 

Matematika:  

- 1 db körző 

- 1 db egyenes vonalzó 

-  1 db derékszögű háromszög vonalzó 

- 1 db szögmérő 

- 1-1 db piros és kék színes ceruza 

- 1 db felelő füzet 

 

Testnevelés és sport órára: Tornazsákban elhelyezve:  

- tornacipő 

- zokni 
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- fehér póló 

- rövid tornanadrág (lehetőleg piros) 

Technika és életvitel órára:  

- színes papírcsomag (általában a füzetcsomag része) 

- folyékony ragasztó 

- olló 

- vastagabb fonal  

Tisztasági csomag 

- törülköző 

- szappan 

- ivópohár 

- WC papír 

- Fésű 

Rajz és vizuális órára:  

- rajzlap (gyűjtőben elhelyezve) 

- legalább 6 színű vízfesték 

- legalább 6 színű színes ceruza készlet 

- 2 db ecset ( 1db vastagabb, 1 db vékonyabb ) 

- 1 db 2 vagy 3B-s ceruza 

Német:  

- 1 csomag írólap   -    1 db német-magyar kisszótár 

Iskolatáska 

Tolltartó, benne: 

- 2 db HB-s ceruza   -    2 db kék toll 

- 1 db radír     -    1 db hegyező 

 

          igazgató 

Szükséges eszközök és felszerelések a 7. osztályos tanulók számára 

7. osztályosok számára összeállított füzetcsomag  a benne lévők évközbeni folyamatos 

pótlásával! 

Magyar nyelv és irodalom:  

- A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás 

- Felelő füzet (vonalas – a füzetcsomagon felüli mennyiség) 

- Házi olvasmány: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  (Kérjük időben beszerezni vagy 

kölcsönözni!) 

- Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

Matematika:  

- 1 db körző 

- 1 db egyenes vonalzó 

-  1 db derékszögű háromszög vonalzó 

- 1 db szögmérő 
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Testnevelés és sport órára: Tornazsákban elhelyezve:  

- tornacipő 

- zokni 

- fehér póló 

- rövid tornanadrág (lehetőleg piros) 

Technika és éeltvitel órára:  

- színes papírcsomag (általában a füzetcsomag része) 

- folyékony ragasztó 

- olló 

- vastagabb fonal  

Tisztasági csomag 

- törülköző 

- szappan 

- ivópohár 

- WC papír 

- Fésű 

Rajz és vizuális kultúra órára:  

- rajzlap (gyűjtőben elhelyezve) 

- legalább 6 színű vízfesték 

- legalább 6 színű színes ceruza készlet 

- 2 db ecset ( 1db vastagabb, 1 db vékonyabb ) 

- 1 db 2 vagy 3B-s ceruza 

Német:  

- 1 csomag írólap   -    1 db német-magyar kisszótár 

Iskolatáska 

Tolltartó, benne: 

- 2 db HB-s ceruza   -    2 db kék toll 

- 1 db radír     -    1 db hegyező 

 

     

Szükséges eszközök és felszerelések a 8. osztályos tanulók számára 

8. osztályosok számára összeállított füzetcsomag  a benne lévők évközbeni folyamatos 

pótlásával! 

Magyar nyelv és irodalom:  

- A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás 

- Felelő füzet (vonalas – a füzetcsomagon felüli mennyiség) 

- Házi olvasmány: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig! Tamási Áron: Ábel a 

rengetegben (Kérjük időben beszerezni vagy kölcsönözni)   

Matematika 

- 1 db körző 
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- 1 db egyenes vonalzó 

-  1 db derékszögű háromszög vonalzó 

- 1 db szögmérő 

Testnevelés és sport órára: Tornazsákban elhelyezve:  

- tornacipő 

- zokni 

- fehér póló 

- rövid tornanadrág (lehetőleg piros) 

Technika és életvitel órára:  

- színes papírcsomag (általában a füzetcsomag része) 

- folyékony ragasztó 

- olló 

- vastagabb fonal  

Tisztasági csomag 

- törülköző 

- szappan 

- ivópohár 

- WC papír 

- Fésű 

Rajz és vizuális kultúra órára:  

- rajzlap (gyűjtőben elhelyezve) 

- legalább 6 színű vízfesték 

- legalább 6 színű színes ceruza készlet 

- 2 db ecset ( 1db vastagabb, 1 db vékonyabb ) 

- 1 db 2 vagy 3B-s ceruza 

Német:  

- 1 csomag írólap   -    1 db német-magyar kisszótár 

Iskolatáska 

Tolltartó, benne: 

- 2 db HB-s ceruza   -    2 db kék toll 

- 1 db radír     -    1 db hegyező 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


