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„Ne győztessél meg a gonosztól, 

hanem a gonoszt jóval győzd meg.” 

(Rom. 12, 21) 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 Házirendünk célja 

Meghatározni az iskolai élet szabályait az intézményen belül és azon kívül, amely szabályok 

vonatkoznak az iskolába járó tanulókra, szüleikre, az intézménybe tanító pedagógusokra, 

egyéb alkalmazottakra. 

 

Házirend hatálya 

Kiterjed a Jókai Mór Református Általános Iskolában folyó iskolai életre, valamint az 

intézmény területén kívüli – az intézmény által szervezett - rendezvényekre (osztálykirándulás, 

erdei iskola, stb.) 

 

Időbeli hatálya 

A tanítási időre és az intézmény által szervezett tanításon kívüli időre. 

 

Hatályba lépés időpontja 

A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes. Az iskola házirendje állapítja 

meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai 

tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az 

iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat.  

 

BEVEZETŐ RÉSZ 

  

Az iskolában szeretetben és békességben igyekszünk élni. Arra törekszünk 

mindannyian, hogy mindenki testben és lélekben megerősödve, egymás iránti bizalommal és 

megbecsüléssel, egymás munkáját segítve, eredményesen kihasználhassa az intézményben 

töltött időt. 

A közösségi életnek vannak úgynevezett írott és íratlan szabályai. Az íratlan szabályok 

az olyan etikai normák, mint az udvariasság, a kölcsönös tisztelet, a másik munkájának 

megbecsülése vagy a megfelelő közösségi normák betartása.  

AZ írott szabályok a közösség tagjainak egymáshoz való viszonyát, kapcsolatainak 

rendszerét, a gördülékeny együttműködést segítik, illetve teszik lehetővé.  

A Házirend pontjait nem azért kell betartani, mert a megszegéséért büntetés jár, 

hanem azért, mert minden közösségbe lépőnek fontos az ott elvégzendő munka 

eredményessége, s felelőssé válik önmagáért és társaiért is.  
           A Házirend jogforrás. A Házirend érvényességi köre a tanulói jogviszony hatályával 

egyezik meg. A Házirend őket érintő elvárásait a tanulókon kívül tanáraiknak, a szülőknek, 

az iskola alkalmazottainak és az intézmény területén tartózkodóknak egyaránt be kell 

tartaniuk.  

(A Házirend térbeli hatálya az intézmény teljes területe, az éves iskolai és osztályfőnöki 

munkatervben megfogalmazott tanulmányi kirándulások és szervezett osztály programok, 
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egyházi alkalmak helyszínei és azon versenyek területe, amelyekre az iskola hivatalosan 

benevezett. 

A Házirend időbeli hatálya = a teljes tanulói jogviszony ideje alatt az iskolában, szervezett 

foglalkozások, iskolai rendezvények, iskolán kívüli szervezett programok, egyházi alkalmak, 

versenyek ideje)   

Általános, keresztyén magatartási, viselkedési elvárások 

  

Tanulóink egyházi iskolába járnak. Az iskolán belül, azon kívül és az iskolán belüli és kívüli 

rendezvényeken egyaránt elvárjuk, hogy tanulóink ehhez méltóan viselkedjenek!  

A tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa egyháza, hazája és iskolája törvényeit, 

hagyományait, ünnepeit, és mindenkor ahhoz méltóan viselkedjék. 

  

1. A tanulóktól elvárjuk, hogy a tanulmányi idejük alatt legjobb tudásuk szerint végezzék 

feladataikat és tegyenek meg minden tőlük telhetőt intézményünk hírnevének 

öregbítése érdekében. 

2. A tanulók ismerjék meg iskolánk múltját, vegyenek részt aktívan a hagyományok 

ápolásában. 
3. Iskolai és otthoni, szóbeli és írásbeli munkáikat, vállalt feladataikat, tanulmányaikat 

legjobb tudásuknak megfelelően végezzék el. 

4. A tanulók adják meg a kellő tiszteletet az iskola tanárainak és dolgozóinak, illetve 

egymásnak. Az iskola valamennyi dolgozóját, az iskola vendégeit és az iskolát 

felkereső felnőtteket az „Áldás, békesség!” -gel, illetve a napszaknak megfelelően, 

egymást pedig illő módon köszöntsék! 

5. A tanulók viselkedjenek kulturáltan, ne verekedjenek, ne hangoskodjanak, ne 

káromkodjanak, és ne használjanak – a kommunikáció semmilyen formájában sem- 

illetlen, durva kifejezéseket. ! 

6. Legyen a hajviselet és a ruházat szolid és ápolt! Tilos a haj, a körmök, az arc festése, 

a tanulók ne hordjanak feltűnést keltő ruházatot, illetve nagy értékű ékszert. A fiúk 

nem viselhetnek fülbevalót. A szoknya és a nadrág engedélyezett hossza: a térd fölött 

legfeljebb egy tenyérnyivel. 

7. A tanulók tartsák be a digitális eszközök kulturált használatának szabályait! A 

mobiltelefon használata a következőképpen engedélyezett: az iskolába csak saját 

felelősségre hozható be, de kikapcsolt vagy lenémított állapotban az iskolatáskában 

kell tartani. Az mobiltelefont és az informatikai eszközöket iskolaidőben csak a tanár 

engedélyével szabad használni tanulási céllal vagy szükséghelyzetben. 

8. A tanulók a tanórán, foglalkozásokon, egyházi és iskolaközösségi alkalmakkor nem 

rágógumizhatnak. 
9. A tanulóknak az iskolában, a Házirend hatálya alá tartozó foglalkozásokon, 

alkalmakon, rendezvényeken, kirándulásokon, versenyeken dohányozni, szeszes italt 

fogyasztani szigorúan tilos! 

10. Ha a tanuló veszélyes eszközt tart magánál (például bilincs, láncos bot, boxer, éles 

szúró- és vágóeszköz, gázspray, festékspray, petárda stb.), az, mint veszélyes eszköz, 

elkobzandó, és rendőrségi hatáskörbe tartozó eljárást von maga után.  
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1. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

A tanulók egyéni jogai  

  

1. A tanuló általános emberi és állampolgári jogait, a személyisége szabad 

kibontakozásához való jogát, emberi méltóságát tiszteltben kell tartani, és védelmet 

kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá 

testi fenyítésnek, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 

2. A tanulónak joga, hogy az iskolában, biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás 

beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki. 

3. A tanulót megilletik az információs és adatvédelmi jogok, a levelezéshez és a 

magántitokhoz való jog, a szabad véleménynyilvánítás joga.  

4. A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 

nevelésben, oktatásban részesüljön, képességeihez mérten továbbtanuljon (különleges 

gondozáshoz való jog). Az oktató-nevelő munka során nem érheti a tanulót hátrányos 

megkülönböztetés. 
5. A tanulót megilletik az iskola döntéseivel, a vele szemben tanúsított bánásmóddal, a 

biztosított körülményekkel kapcsolatban jogorvoslati és panaszjog. 

6. A tanuló joga a közösségalakítás, amelyben választó és választható egyaránt. 

7. A tanuló az iskola belső szabályzataiban megfogalmazott korlátozásokkal és rend 

szerint használhatja az intézmény létesítményeit, eszközeit. 

 

A tanulói jogok gyakorlása  

 

1. A tanuló (magántanuló) az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony 

felvétel, kivételes esetben átvétel útján jön létre. A felvétel (átvétel) jelentkezés útján 

történik. A felvételről (átvételről) az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a 

beíratás napján jön létre, egyes jogok azonban csak az első tanév megkezdése után 

illetik meg (szociális támogatás). 

2. A tanulók az intézmény jellegéből következően órarendbe épített hittanoktatásban 

vesznek részt a felekezeti hovatartozás alapján. 

3. A tanulóknak és közösségeiknek joga van az iskola működését szabályozó törvények, 

rendeletek és a belső szabályzatok rájuk vonatkozó rendelkezéseinek megismeréséhez. 

A jogszabályok és a működés dokumentumai az iskola könyvtárában bárki számára 

hozzáférhetők.  

4. Minden tanulónak joga van az egészséges életmódhoz. A tanulók félévente 

egészségügyi és fogászati szűrésen vesznek részt, az iskolaorvos, a védőnő 

egészségügyi felvilágosító, illetve tájékoztató előadást tart. Az iskola a prevenció 

érdekében az egészséges életmódra nevelő, felkészítő előadásokat szervez, elősegíti és 

népszerűsíti az egészséges életmódra törekvést. 

5. A tanulókat minden év elején tájékoztatni kell az ifjúságvédelemmel, egészségügyi 

problémákkal kapcsolatos segítségkérés formáiról és lehetőségeiről. Az információkat 

az iskolai faliújságon, jól látható helyen kell elhelyezni (az iskolaorvos, védőnő, 

ifjúságvédelmi felelős neve, elérhetősége, rendelés ideje, a szűrővizsgálatok beosztása, 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi 

Tagintézmény, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyámhivatal elérhetősége, 

ügyfélfogadási rendje)  

6. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 
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A tanulók kötelességei 
 

Véleménynyilvánítási jog: 

A tanulók szabad véleménynyilvánításához fűződő jogát érvényesíteni kell az iskolában azáltal 

is, hogy a tanulók az iskola működéséről, a kötelező és tanórán kívüli foglalkozások rendjéről, 

valamint a menzát érintő kérdésekről nyilatkozzanak. Erre iskolánkban a következő 

lehetőségeket biztosítjuk: 

- osztálytitkárokon keresztül írásban juttathatják el kérdéseiket, véleményüket a 

DÖK értékelő megbeszélésre, 

- osztályfőnöki órákon 

- az oktatással összefüggő kérdésekről külön kell véleménynyilvánítási 

lehetőséget biztosítani, és elkülöníteni azt az egyéb problémákról 

megfogalmazott véleményektől  

- a felmerülő problémákat a DÖK felnőtt és gyermekvezetői, valamint a 

tantestület tagjaiból álló vezetői tanács megvitatja. Érdemi választ a 

diákgyűlésen vagy az iskolarádión keresztül ad az iskola igazgatója vagy a 

DÖK vezetője a tanulóifjúságnak. 

Választási jog: 

- Minden tanuló választó és választható tanulóközösségi tisztségekre. 

- A pedagógiai programban meghatározott tanórán kívüli, nem kötelező tanórai 

foglalkozások közül minden tanuló tantárgyakat választhat. Erre írásban kell 

jelentkezni minden év május 20-ig. A tantárgyválasztás után az órákon való 

részvétel kötelező – a mulasztást a tanórai mulasztásoknak megfelelően kell 

igazolni. Tantárgyválasztás módosítására tanév közben egy alkalommal az 

igazgató engedélyével van lehetőség.  

 

1. A tanulás a tanuló munkája. Kötelessége, hogy képességeinek megfelelően rendszeres 

munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. 

2. Kötelessége, hogy munkájával, közéleti szereplésével, magatartásával a közösség és a 

saját fejlődését szolgálja. Az iskola képviseletében viselkedjen református iskoláshoz 

méltóan. 

3. Kötelessége, hogy az előírásoknak megfelelően és rendeltetésszerűen használja és 

óvja az iskola helyiségeit, berendezéseit, eszközeit. 

4. Adja meg a tiszteletet az iskola vezetőinek, tanárainak, lelkészeinek, dolgozóinak, 

diáktársainak! Tanúsítson megbecsülést végzett munkájuk iránt! 

5. Kötelessége részt venni az órarend szerinti tanórákon, a választott foglalkozásokon, 

azokra felkészül. 

6. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, továbbá haladéktalanul jelentse a 

felügyeletét ellátó pedagógusnak, illetve a titkárságon, ha saját magát, az iskola 

alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet 

észlel, tovább – amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült. 

7. Kötelessége teljesíteni az iskola hagyományaiból és jellegéből fakadó teendőket, 

lelkiismeretesen és az iskola becsületét és megbecsülését erősítő szándékkal részt venni 

az iskolához kapcsolódó sajátos tevékenységekben (versenyek, találkozók, ünnepek, 

stb). 

8. Kötelessége betartani a balesetvédelmi- és tűzvédelmi szabályzat rendelkezéseit. Az 

erre vonatkozó előírásokat minden tanév elején, az első tanítási napon, illetve órákon 

ismertetni kell a tanulókkal. Az előírásokat valamennyi helyiségben jól látható helyen 

el kell helyezni.  
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9. Vészhelyzet esetén - bombariadó, tűzriadó - szigorúan be kell tartania az iskola 

kiürítésére vonatkozó szabályokat (menekülési útvonal, tűzriadó-terv). 

10. Minden tanuló vegyen részt a vasárnapi Istentiszteleteken - havonta kétszer (külön az 
alsós, külön a felsős tanulók és családjaik számára) családos istentiszteleteket tartunk. 

Minden 8. osztályos református tanuló köteles konfirmációs előkészítő 

foglalkozásokra járni, és konfirmálni a fenntartó Nyíregyháza Városi Református 

Egyházközség gyülekezetén belül. Más gyülekezetben csak akkor konfirmálhat, ha erre 

a fenntartó egyháztól engedélye van. 

 

2. A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE SZABÁLYAI 

 

1. A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával a beiratkozása napjától tanulói 

jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A 

felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.  

2. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a 

szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül 

ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.  

3. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az 

iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot ellátó 

hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy 

a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

 

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamára 

 

1. Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a 

között – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság  által közleményben vagy 

hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes 

vagy a választott iskola első évfolyamára. 

2. A beiskolázási terv szerint elsősorban a református vallású, nyíregyházi gyerekeket 

várjuk iskolánkba, de az intézmény nyitva áll a történelmi egyházakhoz tartozó, úgy, 

mint református, római katolikus, görög katolikus és evangélikus vallásúak előtt is. 

3. Intézményünk, mint egyházi intézmény a tanulók felvételének előfeltételekén kiköti - 

és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálja - a Nyíregyházán működő történelmi 

egyházak (református, római katolikus, görög katolikus, evangélikus) felekezetének 

valamelyikéhez való tartozását.   

4. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

-    Személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány). 

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 

- A gyermek TAJ kártyáját, adóazonosító kártyáját (ha van). 

- Keresztlevél másolatát 

- Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. 

- Egyháztagsági igazolás 

5. A beiratkozásnál a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy elfogadják a református 

általános iskola szellemiségét, és betartják annak tartalmát, szabályait. 

6. A felvételről illetve az elutasításról az igazgató írásban nyolc napon belül tájékozatja a 

szülőket.  
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7. Több osztály indítása esetén az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba 

való beosztásáról - a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével – az 

intézmény vezetője dönt. Az iskolába felvételt nyert első osztályos tanulót a szülői 

kérést a lehetőségekhez képest figyelembe véve igyekszünk osztályba sorolni. 

8. Külföldről érkező tanuló felvétele: Külföldi bizonyítvány elismeréséről, a különbözeti 

vizsgákról az illetékes szakhatóság véleménye alapján az igazgató dönt. 

 

A napközis foglalkozásra történő felvétel rendje 
 

1. A napközis foglalkozásra történő felvétel a szülő írásbeli, szóbeli kérésére történik az előző 

tanév végén.  

2. Indokolt esetben a felvétel tanév közben is lehetséges. 

 

Jogsz.:  

Nkt.31.§ (1) b) nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos 

rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az osztály-, 

csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket a maximális létszámra vonatkozó 

rendelkezések kivételével. 

 

Tanulói jogviszony megszűnése 

 

Megszűnik a tanuló jogviszonya: 

- ha a tanulót a másik iskola átvette, az átvétel napján,  

- az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának 

napján, 

- tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, 

 

A különleges gondozáshoz való jog 

 

- A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi a szakértői bizottság 

véleménye alapján az igazgató mentesíti: 

- az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő 

- egyes tantárgy tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.  

Ezen tanulók számára a nevelési tanácsadó munkatársai beosztásuk szerint egyéni foglalkozást 

szerveznek, egyéni fejlesztési terv alapján segítik a tanulót a felzárkóztatásban.  

Az iskola tanítói, tanárai jelzése alapján az iskola összegyűjti a tanulási nehézséggel küzdő 

tanulók neveit. Szülői hozzájárulással a szakszolgálat a megfelelő vizsgálat után javaslatot tesz 

a megfelelő terápiára, foglalkozás módjára. A tanulók szüleinek a logopédus és a fejlesztő 

pedagógus jelzi a foglalkozások idejét.  

 

Egyéni munkarend 

 

A Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki arra, hogy felmentést engedélyezzen a 

tankötelezettség iskolába járással történő teljesítése alól. 

 

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályok: 

• Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
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• Okt.Hiv. rendelet - az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 

• Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 

• EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

• Ped. rendelet - a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) 

EMMI rendelet 

 

(A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 61. §-a, valamint a 

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 195. §-a 

szerint az Szkt. hatálya alá tartozó intézményekben a tanulók számára nem az Oktatási Hivatal 

engedélyezi az egyéni munkarendet, hanem az igazgatóhoz lehet fordulni egyéni tanulmányi 

rend engedélyezése céljából.) 

 

A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig 

magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend 

intézménye: Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, 

tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 

tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az 

egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés 

kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban 

valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem 

mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem. 

 

Ezen időszak alatt 

 

- a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; 

felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel; 

- a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel egyéni 

munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és 

osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben 

foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni; 

- a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek 

és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni; 

- a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon; 

- a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a 

tanulószobai foglalkozásokra; 

- az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, 

de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell 

tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint; 

- a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés 

az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot 

tudásáról. 

 

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem 

jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi 

követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 
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Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. 

napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége. 

 

Az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási 

hatósági eljárás keretében bírálja el. 

 
Forrás: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend 

 

 

Sajátos nevelési igényű tanuló 

 

1. Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó 

intézmény szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai 

neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak 

megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben 

foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.  

 

2. Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról 

a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő 

tanuló esetén a szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, 

b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén az utazó gyógypedagógusi, utazó 

konduktori hálózat keretében kell gondoskodni. 

 

3. Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és 

osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni 

ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja 

tanulmányait. 

 

 

 

 

 

3. AZ ISKOLAI ÉLET RENDJE, MUNKAREND 

 

Az iskola 7.30 órától az érkező tanulók részére ügyeletet biztosít. Az ettől eltérő időpontban 

érkező tanulók egyéni és szülői felelősséggel tartózkodnak az iskolában.  

 

Munkarend tanítási időben 
 

1. Iskolánkban a tanítás 8.00 órakor kezdődik és 16.00 óráig tart. Minden diáknak a 

tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban kell megérkeznie az iskolába. Beérkezés után 

a tanuló foglalja el helyét a tanteremben, vagy a szaktantermek előtt várja 

fegyelmezetten tanárát.  

2. A tanítás ideje alatt a tanuló nem hagyhatja el az intézmény területét! Kivételes 

esetben, ha a szülő írásbeli kérelmére, vagy az osztályfőnök az iskolavezetésnek 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend
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történő bejelentése után, meghatározott céllal és időre a tanuló kiléphet az intézmény 

területéről. 

  

Csengetési rend 

1. óra      8.00 - 8.45 

2. óra      9.00 - 9.45 

3. óra     10.00 - 10.45 

4. óra     11.00 - 11.45 

5. óra     12.00 - 12.45 

6. óra     12.55 - 13.40 

7. óra  14.15 –15.00 

8. óra  15.00 –15.45 

 

Tízórai: 1-2. évfolyamon az első tanítási óra utáni szünetben, 3. évfolyamtól a második óra 

utáni szünetben. 

Ebéd: 1-2. évfolyamon 11.45-től osztályonként beosztás szerint, 3. évfolyamtól az utolsó 

tanítási óra után.  

 

A szünetek rendje 
 

1. A tanórák között szünetet kell tartani. Az első négy szünet 15 perces, az ötödik óraközi 

szünet 10 perces. A második szünetet, a tízórai szünetet a tanulók a teremben tölthetik. 

Az 15 perces szünetekben a tanulók az udvaron tartózkodnak, rossz idő esetén az 

aulában, vagy a folyosón.  

2. Az iskolában – a Színház utcai épületben - büfé működik az óraközi szünetekben.  

3. A becsengetés előtt un. „be-jelző” csengetés szólal meg, ekkor minden tanulónak a 

következő órai tanterembe, vagy tanterem elé kell igyekeznie.  

4. A tanítási óra 45 perc, ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet. A tanítási órák a 

tanév elején kihirdetett – a teljes tanévre szóló – órarend szerint követik egymást. 

Rendkívüli esetben az igazgató elrendelheti a tanítási órák lerövidítését, elhagyását 

vagy cseréjét. 

 

 

 

Érkezés az iskolába, tanórára 

 

1. A tanítás minden nap 8. 00-kor kezdődik. A tanulók legkésőbb 7. 45-kor kötelesek 

megjelenni az iskolában. Becsengetéskor az épület bejárati ajtaját bezárja a portás.  

2. Becsengetéskor kötelesek a tanulók rendezetten, munkaképesen, az órai munkához 

szükséges felszerelésekkel megjelenni a tanórán, foglalkozáson. 

3. Az első óra mindig közös imával kezdődik. 

4. Minden hétfőn reggel, illetve a tanítási szünetek utáni első munkanapon áhítaton vesz 

részt a tanulóifjúság és a tanári kar a Református Templomban illetve a Kálvin-

teremben. 

5. A tanulók becsengetés után csendben várják tanárukat a tanteremben, illetve 

szaktantermi órák és csoportbontás esetén a kijelölt terem előtt.  
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A 16 óráig tartó bent tartózkodás alóli mentesítés szabályai 

 

A tanórai és egyéb foglakozások 1600 - ig történő megszervezésének előírásai az általános 

iskolák számára kötelezettségként jelentkezik valamennyi évfolyam esetében. Ugyanakkor a 

szülő kérheti gyermeke iskolában való délutáni benntartózkodás alóli felmentését, ha: 

• a gyermek a tanulmányi előmenetelét segítő családi háttérrel rendelkezik; 

• a szülő nem dolgozik, ezért gyermeke otthoni délutáni felügyelete és felkészítése 

biztosított; 

• gyermeke egészségügyileg veszélyeztetett, s a délutáni közösségben való tartózkodás 

számára aránytalanul megterhelő, vagy nem étkezhet az iskolában, vagy otthoni 

ellátást igényel; 

• gyermekének más, rendszeres délutáni elfoglaltsága van (pl.: különórákra jár); 

• gyermeke beilleszkedési, norma – és szabálykövetési problémákkal küzd, emiatt a 

délutáni foglakozások megterhelők lennének számára; 

• a szülő munkaidő beosztása szükségessé teszi a tanuló délutáni otthoni tartózkodását, 

illetve a délutáni egyéb foglakozásokról hamarabb történő eltávozását (pl.: a szülők 

nem tudnak a gyermekért jönni 16 óra után). 

 

A kérelem beadásának módja: a honlapról is letölthető kérelmeket az osztályfőnökök és a 

napközis nevelők továbbítják az intézményvezetőnek. 

A kérelem elbírálása után a szülő határozatot kap. 

 

4. A NYITVA TARTÁS ALATTI FOLYAMATOS FELÜGYELET, ÜGYELET 

BIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

Az iskola, az épület elhagyása 

1. Az iskola területét a tanuló az órarend szerinti tanítási ideje alatt nem hagyhatja el. A 

szülő kérésére eseti távolmaradás, vagy rosszullét esetén az osztályfőnök engedélyével 

a tanuló a tanírási idő befejezése előtt is távozhat az iskolából. 

2. Az iskola engedély nélküli elhagyása súlyos fegyelmi vétség, amely osztályfőnöki, 

ismétlődés esetén igazgatói intés kiszabását vonja maga után. 

3. Napközis foglalkozás idejére ugyanez a rend vonatkozik.  

4. Az iskolában reggel 7.30 perctől a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári 

ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend 

alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a 

balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 

 

A tanórai foglalkozások rendje 

• A szülők reggel csak az udvarig kísérjék gyermeküket, és az iskolai foglalkozás 

után az iskola előtt várják meg őket.  

• Az osztályban tanító pedagógust a tanórák elején és a végén csak rendkívüli és 

sürgős esetben tartsák fel.  

• A gyermek tanulmányi előmenetelével kapcsolatos megbeszélések ideje a szülői 

értekezlet végén, de főleg a fogadóórákon történhet. 
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• Tanórákra és napközis foglalkozásokra a szülők csak igazgatói engedéllyel 

mehetnek be.  

• Tanulók kabátjaikat – lehetőség szerint – a tanterem előtti 

szekrényekben/fogasokon tartják. A Kálvin téri épületben lehetőség szerint 

váltcipőt használnak, utcai cipőjüket a folyosón elhelyezett, erre kijelölt helyen 

helyezik el. 

• A felügyelet nélküli tantermeket szünetekben, illetve ha a tanulóknak más 

teremben van órájuk, zárva kell tartani.  

• Az óra elején a tanulók felállva köszöntik a tanítót.  

• A köszönésünk: Áldás békesség! 

• A tanórai ülésrendet az osztályfőnök alakítja ki. 

• Kicsengetéskor a pedagógus a tanórát nem folytathatja, a szünet a tanulóké. 

• Az utolsó óra után a tanulók a termet rendben hagyják. 

A tanulók megjelenése az iskolában 

- Ruházatuk életkoruknak megfelelő legyen, ne öltözködjenek kirívóan, feltűnően.  

- Kerülendő a testből a kelleténél többet mutató öltözködés.  

- Az iskola területén iskolai foglalkozásokon a gyermekek körében tilos a smink, a 

körömlakk és műköröm használata. Erre az osztályfőnök, osztályban tanító pedagógus 

felhívhatja a tanuló és a szülő figyelmét. 

- Tilos: testékszerek, tetoválás, kirívó hajviselet.  

- A megjelenésükre vonatkozó szabályok be nem tartása, a tanári figyelmeztetés 

figyelmen kívül hagyása írásbeli figyelmeztetést von maga után. 

 

A hetesek, csoportfelelősök feladatai 

 

 Az osztályfőnök hetenkénti váltással heteseket, bontott csoport esetén a szaktanár 

csoportfelelőst jelöl ki. 

Feladataik a következők: 

- pontosan számba veszi és jelenti a hiányzókat és későket az óra elején, 

- kiszellőzteti a tantermet a tanítás előtt és a szünetekben, 

- a szünetekben letörli a táblát, gondoskodik elegendő mennyiségű krétáról, 

- az igazgatóhelyettesnek jelenti, ha az órát tartó tanár 10 perccel a becsengetés után 

nem érkezett meg a kijelölt tanterembe, 

- ügyel a terem rendjére, tanítás után becsukja az ablakokat, lekapcsolja a villanyt, 

- figyel arra, hogy társai az utolsó óra után rendben hagyják el a termet, 

- figyel arra, hogy ne maradjon semmi a padokban. 

5. A TANÓRÁN ÉS A TANÓRÁN KÍVÜL SZERVEZETT RENDEZVÉNYEKEN NEM 

MEGENGEDETT VISELKEDÉS, MAGATARTÁS 

 

Tiltott tanulói magatartás 

  

- Az intézményben a dohányzás szigorúan tilos! A tilalom kiterjed az iskola teljes területére, 

beleértve a tanítási időben az intézmény területén kívül lebonyolított rendezvényeket is. 

- A szeszes ital fogyasztása, vagy alkoholos állapotban, továbbá bármilyen, a tanuló belátási 

képességét csökkentő, kábító hatású anyag, vagy szer hatása alatt való megjelenés tanítási 

időben, a tanítási időn kívüli iskolai rendezvényeken, programokon szigorúan tilos! 
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- Az a tanuló, aki dohányterméket, szeszesitalt, kábító hatású anyagot hoz be az iskolába, 

súlyos fegyelmi vétséget követ el. A nevelőtestület mérlegelése alapján büntetésben 

részesül. 

- Az iskola teljes területén, az iskolai rendezvényeken tilos energiaitalt, kábító hatású szert, 

vagy anyagot tartani, kínálni, átadni, azzal kereskedni, energiaitalt, kábító hatású anyagot, 

szert fogyasztani. 

- Fegyelmi vétségnek minősül minden olyan játék, tréfálkozás, vagy kábító hatású szernek, 

vagy anyagnak látszó szer tartása, átadása, kínálása, továbbá kábítószer hatása alatt lévő 

viselkedés utánzása, minden olyan cselekmény, amely alkalmas olyan látszat keltésére, 

hogy elkövették a fenti pontokban felsorolt valamely cselekményt. 

- A büntetési fokozatokat a Házirend melléklete, a fegyelmi felelősséget és a felelősségre 

vonás fokozatait, valamint az eljárási szabályokat az SZMSZ tartalmazza. Az intézmény 

ennek figyelembe vételével él az intés, a megrovás, az eltiltás, az áthelyezés vagy a 

kizárás, büntetés kiszabásáról. 

 

 

6. AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT, ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN ELVÁRT 

MAGATARTÁS 

 

- Ezen alkalmakkor a tanuló a Jókai Mór Református Általános Iskola által szervezett köte-

lező foglalkozáson vesz részt az intézmény területén kívül (ez lehet iskolai kirándulás, 

szervezett múzeumlátogatás, színházlátogatás, állatkerti séta, sportrendezvény, iskolán 

kívüli versenyek, egyházi rendezvények, stb.) 

- Elítélendő ezen alkalmakkor minden olyan cselekedet, amely az átlagos családi nevelés 

körében is tiltott lenne és ellentétes az intézmény házirendjében foglaltakkal. 

- A házirend előírásai, a fegyelmező intézkedések alkalmazása az iskolán kívüli, iskola által 

szervezett rendezvényekre is érvényesek. 

 

Tanulmányi kirándulások szervezése, elvárt tanulói magatartás 

- Az iskolai kirándulások napja tanítás nélküli munkanap; 

- A tanuló szülői engedéllyel, hozzájárulással vehet részt az iskola által szervezett tanulmányi 

kiránduláson; 

- Amennyiben erre a szülő nem ad engedélyt a tanuló köteles iskolai foglalkozásokon részt 

venni, vagy a szülőnek kell igazolnia a hiányzást; 

- A tanulmányi kirándulás alkalmával tanuló köteles a kirándulást vezető pedagógus 

iránymutatásait követni; 

- A tanuló a csoportot, több napos kirándulás esetén a szállást kíséret nélkül nem hagyhatja el; 

- A tanuló magatartásával nem zavarhatja a kiránduláson részt vevő tanulókat, viselkedésével 

nem terelheti el a csoportot vezető pedagógus figyelmét a többi tanulóról; 



19 

 

- A kirándulási napokon is az iskolai dokumentumokban meghatározott fegyelmező 

intézkedések élnek; 

- A tanuló a közlekedési eszközön az előírásnak megfelelően utazhat; 

- A tanuló indokolatlanul sok pénzt és értékes tárgyat (ékszer, drága telefon, stb) csak saját 

felelősségére hozhat magával, az iskola és a pedagógus ezekért felelősséget nem tud vállalni; 

- A tanuló köteles a kísérő pedagógus számára jelezni, ha a tanulótársát nem találja, a rá vagy a 

tanulótársaira vonatkozóan veszélyhelyzetet tapasztal. 

 

7. A TANULÓK ÁLTAL AZ INTÉZMÉNYBE BEVITT DOLGOK ELHELYEZÉSE, MEGŐRZÉSE 

 

- Az iskolában munka folyik. Az iskola mind a dolgozók, mind a tanulók számára 

munkahely is. Az iskola megtiltja mindazon dolgok behozatalát az iskolába, amelyek nem 

szolgálják a mindennapos iskolai tanulást, az oktató-nevelő munkát, zavarják a közösség 

életét, megsértik a dolgozók és tanulók személyiségi jogait, balesetveszélyesek, egészséget 

károsító hatásúak, így a cigaretta, energiaital, alkohol, kábítószer, kábító hatású anyagok, 

fegyver, gázspray, festékspray, színezők, hang-és képrögzítő eszközök (videokamera, 

fényképezőgép, magnó, CD). 

- Nem kívánatos, hogy a tanulók nagy értékű ékszert, nagy mennyiségű pénzt, kártyát, 

játékokat, újságokat, egyéb személyes, nem a tanulást segítő kiadványt, könyvet, tárgyat 

hozzanak magukkal az iskolába.   

- Nem lehet behozni az iskolába napraforgómagot, tökmagot. 

- A kerékpárokat be lehet hozni az intézmény területére: a kihelyezett kerékpártárolókba kell 

elhelyezni, a rollert, görkorcsolyát az erre kijelölt és engedélyezett helyen kell tárolni. 

 

8. A TÉRÍTÉSI ÉS A TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

 

1. A tanulók étkezési díját a számla kibocsátásától számított 8 napon belül kell átutalni 

vagy a megadott napon befizetni. 

2. Az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díjat a bejelentést követő naptól 

kezdődően a következő befizetés alkalmával az étkezési nyilvántartást vezető iskolai 

dolgozó beszámítja.  

3. Az étkezés lemondása telefonon, email-ben, vagy személyesen történhet. 

4. Az étkezési díj elszámolása a hónap illetve a tanév végén történik. A tanuló iskolából 

történő távozásakor a fennálló túlfizetését a gazdasági irodában fizetjük vissza, melyről 

feljegyzést készítünk. Ugyanez az eljárásmód az igazolt hiányzások miatt keletkezett 

étkezési túlfizetés esetében is. 
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Az étkezési díj befizetés szabálya 

 

Az étkezési térítési díjat, a gazdasági irodában – havonta a megadott napon –, vagy átutalással 

kell befizetni. 

9. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

Az iskola épülete, belső udvar, sportudvar, kert 

  

1. Az iskola munkanapokon (tanítási napokon) reggel 7. 00 és este 17. 00 óra között tart 

nyitva. Az ettől eltérő nyitva tartásra, a megfelelő tanári felügyelet biztosítása mellett, az 

igazgató adhat engedélyt. 

2. Az iskola tanulói a nyitvatartási idő alatt az épületben tartózkodhatnak, abban az 

esetben, ha nem zavarják az iskolában folyó munkát (délutáni foglalkozások, takarítás, 

karbantartás). 

3. Az iskola épületébe érkező szülők, vendégek, idegenek belépését a portaszolgálat 

ellenőrzi. Az iskolában a dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők és a 

meghívott vendégek tartózkodhatnak.  

4. A Kálvin-téri épületben tanuló gyerekek szülei 16.00 után a folyosón várakozhatnak 

gyermekükre. 

5. A tanulóktól elvárt, hogy ügyeljenek az épület, a folyosók, mellékhelyiségek tisztaságára, 

berendezésük épségére. 

6. Az óraközi szünetekben a tanulók jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a folyosókon 

tartózkodhatnak és kötelesek betartani a kulturált magatartás szabályait. 

 

Osztálytermek, szaktantermek, tornacsarnok 

 

1. Az osztályterem díszítéséről az osztály tanulói az osztályfőnök egyetértésével maguk 

gondoskodnak, ügyelve a falak tisztaságára, épségére. A díszítés nem lehet ízléstelen, 

hivalkodó, zavaró, az esztétikus környeztet romboló, az iskola szellemiségével 

összeegyeztethetetlen értékrendet, szellemiséget sugalló.  

2. A szaktantermi órák előtt, csengetéskor az osztály, csoport a terem előtt sorakozva várja 

a szaktanárt. A szaktantermekben, laborokban kizárólag szaktanári felügyelet mellett lehet 

tartózkodni. A szaktantermekbe a szükséges órai felszerelésen túl semmi sem vihető be. 

3. A szaktantermekben lévő műszereket, technikai, elektromos és kísérleti eszközöket 

kizárólag a szaktanár irányításával szabad használni. 

4. Minden osztály felelős saját osztályterméért és azért a tanteremért, amelyikben az órája 

van. Az utolsó tanítási óra végén köteles azt tisztán, rendben (tábla letörlése, szemét 

összeszedése, ablakok bezárása) elhagyni. A szaktanár köteles erre figyelmeztetni az 

osztályt, csoportot. 

5. A tornaterem használatának rendjét minden év elején ismertetik a testnevelők a tanulókkal, 

egyúttal megtartják a baleseti oktatást is.  
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Könyvtár, ebédlő 

  

1. A könyvtár munkanapokon 9 órától 15 óráig tart nyitva.(kivétel csütörtök). 

2. A könyvtárból egyszerre legfeljebb három könyv kölcsönözhető. 

3. Annak érdekében, hogy minden tanuló hozzáférhessen a kötelező olvasmányokhoz, 

ezek kölcsönzési ideje két hét, egyéb könyveké pedig négy hét. 

4. A tanulók a tanév vége, illetve a tanulói jogviszony megszűnése előtt egy héttel 

kötelesek valamennyi kölcsönzött könyvet visszavinni a könyvtárba. 

5. A könyvtárt igénybe vevő tanulóktól elvárt, hogy a helyiségben csendben dolgozzanak, 

ne zavarjanak másokat munkájukban (a könyvtár működésének részletes szabályait az 

iskolai SZMSZ tartalmazza.) 

6. Az étkezők viselkedjenek kulturáltan az ebédlőben, ne pazaroljanak, csak azt az ételt 

kérjék ki, és annyi kenyeret vegyenek, amit és amennyit biztosan megesznek. 

 

  

Berendezési tárgyak, eszközök használati rendje, kártérítési felelősség 

  

1. Az iskola eszközei, berendezési tárgyai leltárban vannak. Azokat az iskolából csakis 

írásos engedéllyel lehet kivinni. Engedélyt a gazdasági vezető, igazgató adhat. 

2. Az iskola minden tanulója és dolgozója felelős az iskola épületének, berendezési 

tárgyainak, eszközeinek az állapotáért.  A berendezési tárgyak rongálása szigorúan tilos.  

3. Az iskolának kárt okozó tanuló (szülője) a jogszabályban meghatározott mértékben 

kártérítési felelősséggel tartozik, a károkozás gondatlan vagy szándékos jellegétől 

függően. 

 

A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb 

foglalkozásokon való használatának szabályai  
 

Mobiltelefont hozhatnak a tanulók, de azt a tanítási idő alatt kikapcsolt állapotban, szigorúan a 

táskában kell tartani. Ez alól csak azon termek kivételek, ahová a tanuló a táskáját nem viheti 

be. Ezen termekbe kikapcsolt állapotban bevihető a mobiltelefon. Amennyiben a szülőt 

valamely okból értesíteni kell, azt az intézmény dolgozója teszi meg. Amennyiben oktatási 

célból a pedagógus megengedi használatát, akkor a tanítási óra végén a pedagógus ellenőrzi, 

hogy a mobiltelefonok kikapcsolt állapotban visszakerültek a táskába. Minden egyéb 

oktatáshoz szükséges infokommunikációs eszközt a Fenntartó biztosít, azokat az intézmény 

pedagógusainak felügyeletével lehet használni, használatukra az általános felelősség vállalási 

szabályok vonatkoznak. A tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl: szórakoztató 

híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad 

behozni az iskolába. Ügyelni kell arra, hogy semmi olyan tárgy ne legyen a tanulóknál, amely 

saját és társai testi épségét veszélyezteti, vagy zavarja a tanítási órák, foglalkozások rendjét. 
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Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

Digitális eszközök (mobiltelefon, tablet, laptop, számítógép, okosóra, stb.) használatának 

szabályai.  

 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 a nevelőnek. 

 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 leadni 

a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal a tanítási nap végén 

visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat csak az osztályfőnöktől vagy 

az igazgatóhelyettestől veheti át. 

 Az iskolai nevelő-, oktató munkához nem szükséges a tanulók saját digitális eszközeinek 

használata, és viszonylag nagy anyagi értéket képviselnek, ezért iskolába hozásuk és 

használatuk nem indokolt. Digitális eszközt csak igazgatói engedéllyel, de akkor is csak 

saját felelősségére hozhat az iskolába a tanuló. Az iskola sem anyagi, sem egyéb 

felelősséget nem vállal a digitális eszközök megrongálásáért, vagy az elvesztésükből 

származó károkért. 

 Az iskolában a tanítás kezdetétől a foglalkozások végéig tilos a készülék bekapcsolása, 

használata, kivéve, ha a pedagógus kifejezetten engedélyt ad rá (SMS küldés-fogadás is)! 

A készüléket az utolsó óra illetve foglalkozás után egyedül és csakis az épületből kilépve 

lehet bekapcsolni és használni! 

 A készüléket napközben a tanulóknak kikapcsolt állapotban és csak a táskájukban szabad 

tárolni. 

 Ha valaki telefonja, digitális eszköze akár kikapcsolt állapotban is engedély nélkül kikerül 

a táskából, a fegyelmező intézkedések következő fokozatában részesül. 

 A számonkérés alatt bekapcsolt digitális eszköz a fegyelmi felelősségen túl meg nem 

engedett segédeszköz használatának is minősül! 

 Ha a tanuló az iskolába hozott digitális eszközét tiltott időben használja, második 

alkalomtól kezdődően a szülő az igazgatóhelyettestől veheti át szokásos, hivatalos időben. 

Amennyiben a fenti szabályokat a tanulók megszegik, az esetlegesen bekövetkező kárért 

az iskola felelősséget nem vállal. 

Az interaktív tábla használatának szabályai 

Az interaktív táblákat (beleértve a projektorokat is) csak a tanár használhatja, illetve azon 

tanulók, akiket ő felszólít erre. 

Szünetekben a tanulóknak tilos az interaktív táblához nyúlni. Fokozottan ügyelni kell ezen 

eszközök épségére, pld.: háton lévő táskával ne üssék meg, ne kerüljön rá folyadék, stb. 

Szigorúan tilos a szabadon álló csatlakozók megérintése (USB, VGA, HDMI, stb.). 

Az iskolai hálózat 

Jelen szabályzat betartása az iskola összes tanulójára, dolgozójára nézve kötelező, aki oktatási, 

kutatási vagy adminisztrációs feladataihoz a számítógép hálózatot használja. Amennyiben az 

intézmény harmadik félnek is lehetőséget biztosít hálózatának használatára, akkor a harmadik 

félre nézve is kötelező a szabályzatban foglaltak betartása. 
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A hálózat használatának szabályai  

Külső, nem ellenőrzött, nem intézményi eszköz (pl. telefon, tablet, okosóra) iskolai hálózathoz 

csatlakoztatása nem ajánlott, a rendszergazda biztonsági okokból megtagadhatja ezen 

eszközök hálózathoz való csatlakozását. A rendszergazdának semmilyen mértékben nem 

feladata a hálózaton kívüli, nem intézményi számítógépek, szoftverek és eszközök 

karbantartása, kifogástalan működésének biztosítása. A rendszergazda hibaelhárítás céljából 

bármikor beavatkozhat a rendszer, hálózat, és a helyi számítógépek működésébe mind 

közvetlenül, mind távoli elérés formájában. Az iskola hálózata nem használható az alábbi 

tevékenységekre:  

 a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítése vagy 

végrehajtása, így különösen mások személyiségi jogainak megsértése (pl. rágalmazás);  

 tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramisjáték);  

 szerzői jogok megsértése (pl. szoftver nem jogszerű terjesztése);  

 profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és reklám;  

 a hálózat, a kapcsolódó hálózatok, illetve ezek erőforrásainak rendeltetésszerű működését és 

biztonságát megzavaró, veszélyeztető tevékenység és ennek terjesztése;  

 a hálózatot, a kapcsolódó hálózatokat, illetve erőforrásaikat indokolatlanul, túlzott 

mértékben, pazarló módon igénybe vevő tevékenység (pl. levélbombák, hálózati játékok, 

kéretlen reklámok);  

 a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok 

illetéktelen használata, gépek/szolgáltatások - akár tesztelés céljából történő - túlzott 

mértékben való szisztematikus próbálgatása (pl. TCP port scan);  

 a hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, 

megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység;  

 másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató 

tevékenység (pl. pornográf/pedofil anyagok közzététele);  

 hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más 

gépről vagy más felhasználótól származna (spoofing). 

 

A felhasználók kötelességei  

A felhasználók kötelessége a szabályzat megismerése és az abban foglaltak betartása, valamint 

együttműködni a hálózat üzemeltetőivel a szabályzat betartása és betartatása érdekében. A 

felhasználó viseli a felelősséget minden olyan műveletért, amely az adott felhasználó 

azonosítóval kerül végrehajtásra! 

A felhasználók jogai  

A felhasználó személyiségi jogait az üzemeltetők tiszteletben tartják, ettől eltérni csak a 

törvény által meghatározott esetekben lehet. A rendszer technikai problémáiról (tervezett vagy 

rendkívüli eseményekről) tájékoztatni kell a felhasználókat. A felhasználónak kötelessége a 

rendszerben, a helyi számítógépben, az eszközparkban tapasztalt hibákat jelenteni a 

rendszergazdának. Egyéb akadályoztatás esetén szóban jelezze a rendszergazdának. A tanóra 
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alatt, a tantermi számítógép(ek) és a tantermi technika felügyelete a tanár felelőssége. 

Rongálás esetén a vezetőség dönt az anyagi kár megtérítéséről. Amennyiben óra elején 

bármilyen rendellenességet (technikai eszközök rongálása, net kapcsolat hiánya, naplóhoz való 

hozzáférés hiánya) észlel a pedagógus, az alapvető hibaelhárítási próbálkozás után azt 

jelentenie kell a rendszergazdának/vezetőségnek. 

Szankciók  

A szabályzat megsértésének gyanúja esetén azt ki kell vizsgálni a rendszergazdának, majd 

jelenteni kell a vezetőnek, aki meghozza a szükséges intézkedéseket (pl.hálózatról való kitiltás, 

rongálás esetén anyagi kártérítés). 

Jelszókezelési szabályzat  

Az informatikai rendszer minden felhasználójának tisztában kell lennie a jelszó fontosságával 

és a nem megfelelő jelszókezelés következményeivel. A jelszavaknak két nagy csoportját 

különböztethetjük meg: adminisztrátori (rendszergazdai) és felhasználói jogosultságú jelszó. 

Minden jelszó illetékteleneknek (harmadik félnek) való kiadása felelősségre vonással járhat! 

Az iskolai Internet használatának szabályai 

Tanítási órán a tanulók az iskola vendéghálózatát használhatják, kizárólag a tanár 

engedélyével, a tananyaghoz kapcsolódó oldalak felkeresésével, melyeket a tanár ad meg. A 

vendéghálózat jelszavát – mely hetente / indokolt esetben naponta változik – szintén a tanár 

közli. A vendéghálózaton sebességkorlátozás van érvényben, ezért a tanárok lehetőleg ne 

használják ezt a hálózatot! 
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10. A DIGITÁLIS OKTATÁS RENDJE  

 

A digitális házirend megalkotását a Kormány által 2020. március 13-án kihirdetett digitális 

tanrend 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata tette szükségessé, és a Szabályzat szerves részét 

képezi. (A digitális Házirend jelenlegi formájában a digitális munkarend idejére hatályos, a 

változó körülményekhez igazodva átdolgozásra kerül.) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

szükség esetén elrendeli az online oktatást osztályok, tanulócsoportok számára. A The Google 

Workspace felületét választottuk az iskolai kommunikáció, a tananyagátadás, a tanítási-

tanulási folyamat színteréül. A rendszer biztonságos használata, a felület sokoldalú lehetőségei 

biztosítják a hatékony együttműködést pedagógusok, diákok és szülők között. A rendszer által 

biztosított felületek alkalmasak arra, hogy a pedagógusok és a tanulók egy strukturált virtuális 

iskolai térben kapcsolódjanak össze. A házirendben megfogalmazott kötelességek és jogok az 

egyéni és közös felelősség növelését szolgálják az online térben is. A digitális iskolai házirend 

megalkotása, a meglévő szabályzat kiegészítése a digitális oktatás működését, az iskolai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását szolgálja. Kötelező érvényű: az iskolával 

jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra, mindenkire - a digitális munkarend idejére. 

Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes 

képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. Előírásai az iskolai, 

tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő online tevékenységekre, a digitális tanulási 

térre vonatkoznak. 

A digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások: 

  asztali számítógép/laptop;  

 tablet, okostelefon (A feladatok megtekinthetők, beküldhetők okoseszközökön is. A 

feladatok elvégzése, a digitális alkotó tevékenység inkább asztali gépen/laptopon ajánlott.);  

 internetelérés;  

 Google Classroom;  

 iskolai (az iskola által a tanulók számára létrehozott) e-mail cím; 

 a pedagógusok alkotói szabadsága továbbra is megmarad, ezért lehetséges további 

alkalmazások használata ( redmenta, learningapps, youtube, stb. ), ezek eléréséről és 

használatáról a pedagógus köteles tájékoztatni a diákjait.  

 Amennyiben valamely tanuló nem rendelkezik informatikai eszközzel, a különleges 

helyzetre való tekintettel az iskola - a lehetőségeihez mérten - törekszik arra, hogy informatikai 

eszközt biztosítson. Az eszköz átvételéről a tanuló vagy törvényes képviselője köteles átadás-

átvételi elismervényt aláírni, melyben az átvevő igazolja, hogy az eszközt hiánytalanul és 

működőképesen átvette, és azt a különleges helyzet megszűnésével visszaszolgáltatja. 

Valamint kijelenti, hogy az eszközben bekövetkezett sérülésért vagy az eszköz elvesztéséért 
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felelősséget vállal. Ha meghibásodást tapasztal, azt mielőbb jelezni köteles az átadó 

személynek, vagy az iskolai rendszergazdának. A számítógépen tárolt saját tartalmakért 

felelősséget az intézmény nem vállal, a leadás után ezek törlésre kerülnek. 

A tanulók jogai  

1. Minden tanulónak joga van a digitális oktatáshoz, azon belül tudása legjavának 

bizonyításához.  

2. Minden tanulónak joga van arra, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres teljesítéséhez a 

digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden segítséget 

megkapjon.  

3. Minden tanulónak joga van a digitális munkarenddel kapcsolatos nehézségei jelzésére.  

4. Minden tanulónak joga van kérdésfeltevéshez, javaslattételhez, de csak szervezett keretek 

között, ill. oly módon, hogy mások tanuláshoz, ill. munkához való jogát, emberi méltóságát ne 

sértse.  

5. A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz a diáknak joga van a - napi 

szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek idejére szóló - 

pihenéshez. 

A tanulók kötelezettségei  

1. Tudomásul veszi, hogy a digitális tanrendre való átállás nem tanítási szünet.  

2. Az iskola digitális oktatáshoz felépített rendszerét csak és kizárólag tanulási célra használja.  

3. Tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi dolgozójának emberi 

méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát.  

4. Digitális, online magatartása, nyelvi kommunikációja, minden megnyilvánulása legyen 

méltó az iskolához.  

5. Tartsa tiszteletben tanárait, diáktársait.  

6. A digitális oktatás folyamán fellépő nehézségeit időben jeleznie kell osztályfőnökének vagy 

szaktanárának.  

7. A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az érintett 

engedélye és a pedagógus hozzájárulása nélkül nem készíthet, továbbíthat, ill. hozhat 

nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, ezeket az iskolai digitális felületre sem töltheti fel.  

8. A Classroomba feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül elhangzottak (akár meet 

vagy más videochat alkalmazás keretében) az iskola szellemi termékét képezik. Ezek 

megosztása más digitális (pl. Microsoft Stream, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, 

Instagram stb.) és nem digitális felületeken kizárólag az igazgató írásos engedélyével 

történhet.  
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9. Online órák hang-és képanyagának rögzítése a diákok számára szigorúan tilos, beleértve 

képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy bármilyen más formában való 

elmentését. Ennek megszegése minden esetben igazgatói szintű fegyelmi fokozattal jár, 

függetlenül a rögzített tartalomtól.  

10. Viselkedésével nem zavarhatja környezetét, nem sérthet másokat!  

11. Meghallgatja mások véleményét, tudomásul veszi másságát, véleményét csak mások 

tiszteletben tartásával mondja el.  

12. Tudomásul veszi, hogy az iskolai munka emberi kapcsolatokra épül, ezért kerüli a kirívó, 

szélsőséges megnyilvánulásokat.  

13. Tudomásul veszi, hogy az iskola közösségéhez tartozik, iskolán kívüli magatartásával, a 

digitális oktatásban való részvételével is az iskola hírnevéhez méltóan viselkedik.  

14. Viselkedése, megnyilvánulásai a digitális tanrend folyamatában, az online térben is 

összhangban vannak az iskola szellemiségével, az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

alapelveivel.  

15. A Classroom felületére napi szinten belép.  

16. A pedagógus által megadott tananyagrészeket feldolgozza, a beadandó feladatokat elvégzi.  

17. A pedagógus visszajelzéseit, értékeléseit megtekinti, a szükséges javítások elvégzi. 

A digitális oktatás módja  

A digitális munkarend keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és 

támogatása az iskola online rendszerében történik. A kommunikáció az erre felállított Google 

Classroom-on keresztül, illetve az erre a célra létrehozott email címek használatával történhet 

(mozanaplo_azonoító@jokaisok.hu) valamint az iskolai naplóban. Az iskola vezetősége 

fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrzése alatt tarthassa a rendszerben működő 

csoportokat, azokra rálátása legyen. Csoportot csak a vezetőség engedélyével lehet létrehozni. 

Erre engedélyt kizárólag az intézményvezető által megbízott pedagógus kaphat. A digitális 

munka napi szinten kizárólag a Google Classroom online rendszerén keresztül valósul meg, 

tehát a tanulónak/szülőnek a rendszert nyomon kell követnie. Minden tanuló saját otthonában 

vesz részt a digitális oktatásban. A digitális tanulási idő az iskolai szorgalmi idővel megegyező 

napokon és időben, azaz 8.00- tól 16.00- ig tart. A szorgalmi időben a pedagógus előre 

meghatározott időben kérheti a diák online megjelenését. Amennyiben ez nem lehetséges – 

erősen indokolt eset pl.: ha a szülőnek van szüksége a gépre, elromlott az eszköz, stb. – a 

diáknak ezt jeleznie kell, törekedve arra, hogy a következő egyeztetett időpontban 

rendelkezésre álljon. A tanuló az iskolába különösen indokolt esetben mehet, ennek okát 

jeleznie kell. 
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A digitális iskola működési rendje  

A digitális oktatás idejére is szükséges napirendet kialakítani, mely lehetővé teszi a 

pedagógusok, a tanulók, szülők együttműködését, biztosítja a tanulási folyamat hatékonyságát. 

Az új felület megismerése pedagógus, diák, szülő számára is fontos és időigényes feladat. 

Amennyiben technikai segítségre van szükség, mindenképp jelezze a tanuló, a szülő az 

osztályfőnöknek, a szaktanároknak. A tanulással töltött idő megszervezése tanulónként 

eltérhet, de fontos, hogy napi rutinná váljon az otthoni tanulás, a feladatok elvégzése. Ajánljuk, 

hogy napi szinten, órarend szerint foglalkozzanak a diákok a tanulással, így nem torlódnak fel 

a feladatok. 

Digitális iskolai napirend  

Az új, digitális munkarend idejére bevezetett órarend szerint teszik közzé a pedagógusok a 

napi feladatokat. A feladatok beadási határidejét és a beadás helyét/módját is megjelölik. 

Tanítási napokon minden tanulónak kötelező belépnie a Classroom felületére, a saját 

osztálycsoportjába. A tanulónak minden tanítási napon jeleznie kell, hogy a pedagógus által 

közzétett feladatot elolvasta, értelmezte. A felső tagozatos tanulók többnyire önállóan tudják 

használni a Classroom felületét, az alsós tanulók a szülő segítségével, felügyeletével. A 

tanulók az adott napon 9 óráig kell, hogy jelezzék a pedagógusnak, hogy a feladatot elolvasták. 

Kivételes esetekben az adott tanítási nap végéig kitolódhat ez az időpont (Amennyiben a 

gyermek a szülővel együtt használja a felületet, és a szülő munkavégzése miatt később tudnak 

belépni. Erről az osztályfőnököt a szülő tájékoztatja.) A tanárok a diákok számára oktatási 

segédanyagot, feladatot, házi feladatot a tanítási órát megelőző tanítási napon 18:00 óráig 

feltehetnek a Classroomba, azonban a diákok ezeket csak a következő munkanapon 7:45-től 

kötelesek megnézni. A házi feladatok elkészítésére ettől az időponttól (munkanapon 7:45-től) 

számítva legalább egy munkanapot kell biztosítani.  

Tanulói napi jelenlét a Classroomban 

A tanuló a jelzést annál a Classroom feladatnál kell, hogy megtegye, ahol a pedagógus a 

feladatot a csoportnak megadta. A jelzés módja: a feladatnál a „privát megjegyzések” 

lehetőségnél egy „láttam” szó küldése, vagy hozzászólásban is leírhatja ugyanezt. Fontos, 

hogy ezt a jelzést akkor tegye a tanuló, ha a feladatot valóban elolvasta. Az osztályfőnök jelez 

a szülőnek, amennyiben a tanuló nem jelenik meg tanítási napokon a Classroom felületén. 

A feladatok  

A pedagógusok megjelölik a feladatok beadási határidejét. Ezeket a határidőket be kell tartani 

minden tanulónak, és igyekeznie kell a legjobb tudása szerint elkészíteni a feladatot. A 

pedagógusok a feladatok elvégzésére, a beadandók megoldására elegendő időt adnak. A 

pedagógusok törekednek arra, hogy arányos legyen a feladatterhelés a tantárgyak között, ehhez 

szükséges az egy osztályban tanító pedagógusok együttműködése. A szaktanárok a tananyagok 

feldolgozásához segédanyagokat, gyakorló feladatokat biztosítanak. A tanulók ügyeljenek 

arra, hogy a beadandókat a pedagógus kérésének megfelelő formában készítsék el. Beadandó 

feladat határideje csak tanítási nap lehet. A számonkéréseket egyértelműen és időben jelzik a 

pedagógusok. A témazárót legalább egy héttel a tervezett számonkérés előtt a Classroom 
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felületén bejelenti a pedagógus, a kisebb számonkérést minimum 3 nappal előtte. Amennyiben 

a beadandó feladatot a pedagógus osztályzattal szeretné értékelni, arról a tanulókat előzetesen 

tájékoztatja. A számonkérést úgy tervezi meg a pedagógus, hogy a diák számára már jól ismert 

és könnyen elérhető felületen, alkalmazásban valósuljon meg.  

A visszajelzések  

A pedagógusok a megadott határidőt követően, a következő tanítási óráig, de legkésőbb két 

héten belül visszajeleznek a beadott munkákról. A feladatokban elküldött képeket, videókat, 

megoldásokat a pedagógusok bizalmasan kezelik, azokat harmadik fél számára nem teszik 

hozzáférhetővé. Minden más esetben az iskola adatvédelmi szabályzata az irányadó. 

A határidő be nem tartása esetén  

1. A pedagógus a diáknak jelez a határidős feladat elmaradásáról, majd újabb határidőt jelöl 

meg.  

2. Ha a tanuló az új határidőre nem készül el a feladatokkal, a pedagógus jelez a szülőnek a 

naplóban (házi feladat hiány jelöléssel).  

3. Amennyiben a tanuló továbbra sem készül el a feladatokkal, a pedagógus jelez az 

osztályfőnöknek és a szülőnek.  

4. Mivel a tanuló a feladatot az új határidőig nem készítette el, és hiányzását nem igazolja, az 

következményekkel jár (akár elégtelen osztályzattal), hiszen a tantárgyi követelményeket nem 

teljesítette.  

5. Ha több alkalommal nem készíti el a beadandó feladatot a tanuló, vagyis rendszeresen nem 

teljesíti a tantárgyi követelményeket, az osztályfőnök jelez az intézményvezetőnek, aki 

felszólítja a tanulót a tanulmányi kötelességei teljesítésére. 

A tanulmányi kötelezettségeit (órákon való aktív részvétel, a dolgozatok megírása, a házi 

feladatok elkészítése) nem teljesítő diák csak osztályozóvizsga eredményes letétele esetén 

léphet magasabb évfolyamba. Ez mindegyik tantárgyra vonatkozik, beleértve a 

készségtárgyakat is. A tanév hagyományos munkarendű szakaszában, valamint a digitális 

munkarend alatt szerzett osztályzatok arányosan számítanak be az év végi osztályzatba. 

A pedagógus és a diák közötti kommunikáció  

A Classroom felülete a tanulási folyamat segítését szolgálja. A diákoknak lehetőségük van 

segítséget kérni, konzultálni a szaktanárokkal, a tananyaggal, a feladatokkal kapcsolatban. 

Kérdezhetnek a Classroom csoportokban, az egész csoportot érintő kérdést feltehetik az 

üzenőfalon is, ahol a csoport minden tagja olvashatja. Ha a tanuló személyesen akar kérdést 

feltenni a pedagógusnak a feladattal kapcsolatban, akkor a privát megjegyzések felületén is 

írhat üzenetet a kijelölt konzultációs időpontban. (8:00-15:00) Elvárás a Classroom felületein 

is (bejegyzések, csevegés, stb.), hogy mindig kulturáltan, Jókais diákhoz méltó módon 

nyilvánuljon meg a tanuló. Olyan üzenetet fogalmazzon meg, amely mások számára nem 

sértő, bántó. Amennyiben – valamilyen oknál fogva – a tanuló nem készül el határidőre a 
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feladattal (pl. betegség, technikai probléma), mindenképpen jelezze a pedagógusnak, még a 

határidő lejárta előtt. Közösen beszéljék meg a pótlás lehetőségét, módját. A diákok a 

tanárokkal az iskola levelező rendszerében vagy a Classroom felületén kommunikálnak, a 

diákok felelőssége és kötelessége, hogy ezeket figyelemmel kísérjék. A diák nem hivatkozhat 

arra, hogy nem találta meg az internetes platformot, amelyen az osztálya már hetek óta 

dolgozik. A tanárokat egyéni problémákkal minden hétköznapon (tanítási napon) 8:00 és 

15:00 óra között kereshetik a diákok a különböző online felületeken. A munkanapokon 15 óra 

után, vagy hétvégén beérkezett kérdésekre a tanárok a következő munkanapon 15 óráig 

válaszolnak, ennél korábbi vagy későbbi időpontban csak a tanárok egyéni döntése alapján 

kaphatnak választ a diákok. 

Online órák  

Online órákat a pedagógusok órarend szerint, egyeztett időpontban tartanak. Az online órákon 

a tanulóknak kötelező részt venni, ezekről az órákról való távolmaradás igazolatlan órával 

egyenértékű, amennyiben nem tudja igazolni a hiányzását. Az online órák órarend szerint 

követhetőek, ettől való eltérés esetén annak pontos idejéről, témájáról a szaktanárok adnak 

tájékoztatást az osztálycsoportokban legkésőbb az órát megelőző tanítási napon. A 

pedagógusok egyéni konzultációs céllal kereshetik a tanulókat, előre egyeztetett időpontban. 

Az ugyanabban az osztályban tanító szaktanároknak törekedniük kell arra, hogy az online 

órák, az egyéni konzultációk, valamint a rögzített számonkérések ne essenek ugyanarra az 

időpontra. Az online órák és egyéni konzultációk alkalmával a tanulóknak kötelességük 

„arccal” és „hanggal” is bejelentkezni, hogy a tanár megbizonyosodjon róla: a diák valóban 

jelen van az órán, és végig figyelemmel kíséri az ott elhangzottakat, látottakat. A hátteret 

természetesen lehet homályosítani vagy lecserélni, hogy a diákok és családjaik személyiségi 

jogai és a magánélethez való joga ne sérüljön. Az online órákhoz és a konzultációkhoz 

mobileszközön is lehet csatlakozni (nem szükséges feltétlenül laptop). 

 

11. A LÉTESÍTMÉNY HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS VÉDŐ-ÓVÓ SZABÁLYOK 

 

1. Az iskola helységeit a tanuló csak tanári felügyelettel használhatják.  

2. Tilos a berendezési tárgyakat, az eszközöket rongálni! Rongálás esetén a kárt a szülőnek 

meg kell téríteni. 

3. A tantermekben tilos: futkározni, az ablakpárkányra felkapaszkodni, a konnektorba 

benyúlni, a széken hintázni, padokat, székeket tologatni, felborítani. 

4. Az ebédlőben tilos rongálni az asztalterítőt, az evőeszközöket nem rendeltetésszerűen 

használni, engedély nélkül ott tartózkodni, ételt kivinni, kulturálatlanul viselkedni. 

5. Baleset esetén az igazgatói irodában történik az elsősegélynyújtás, mentő hívása, a szülő 

értesítése.  

6. Az iskola minden helyisége csak rendeltetésszerűen és a kulturált viselkedés szabályainak 

megfelelően használható.  

7. A létesítmény használatával összefüggő esetleges bérbeadásról és az abból származó 

bevételekről a fenntartó dönt.  
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A létesítményhasználat korlátai 

8. Az iskola helységeit tanítási szünetekben (téli, tavaszi, őszi, nyári szünet) csak külön igaz-

gatói engedéllyel lehet használni. 

9. Tanítási időben a tanítási időn túli helységhasználatot csak az igazgató engedélyezheti. 

 

12. A TANULÓI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKVÉDELEM 

 

1. A tanulónak joga, hogy a diákönkormányzathoz forduljon érdekképviseletért.  

2. A DÖK saját működéséről maga dönt. 

3. Ha a tanulót vélt vagy valós érdeksérelem éri, az osztály DÖK képviselőjéhez fordul, aki 

az érdekében a DÖK-öt segítő felnőtt képviselő segítségét kéri az ügyben való eljáráshoz. 

4. Amennyiben ezen fórumok nem orvosolják a tanuló problémáját, a DÖK-öt segítő tanár ( 

felnőtt ) támogatásával a nevelőtestülethez és az igazgatóhoz fordulhat problémája 

megoldásáért. 

 

Diákképviselet joga 

Diákképviselő megválasztása: az osztályok választják meg maguk közül az erre 

legalkalmasabb tanulókat.  

 

Csak a diákok közösségében értelmezhető és gyakorolható jogok az alábbiak: 

- diákkörök szervezése, 

- iskolai programok, szervezése, rendezése, 

- a diákok érdekképviselete, 

- egyetértési jog, a Házirend elfogadásakor,  

- véleményezési jog a diákok (osztálynál) nagyobb közösségeit érintő döntések 

meghozatalánál, 

- döntési jog egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 

A diákönkormányzat – a diákokat érintő valamennyi kérdésre vonatkozóan – véleményt 

nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével kapcsolatban. 

 

13. A TÁJÉKOZTATÁS RENDJE 

 

A véleménynyilvánítás, a tájékoztatás, véleményezés, információhoz jutás formái, rendje 

 

1. Az intézmény diákságát minden héten a hétkezdő áhítaton tájékoztatjuk az aktuális 

teendőkről. A faliújságról, az iskola honlapjáról, az iskolarádióból rendszeresen 

tájékozódhatnak az egyéb iskolai és iskolán kívüli rendezvényekről, aktualitásokról. 

2. A szervezett véleménynyilvánítás és tájékoztatás fóruma a diákközgyűlés, napirendjét az 

igazgató és a diákképviselő közösen állapítja meg.  

3. A DÖK vezetésének megbízottja képviseli a tanulóközösséget az iskolavezetés, a 

nevelőtestület értekezleteinek azon pontjainál, melyeknél érintett. 
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4. Az osztályközösségeket a problémák megoldására a megbízott tanulók képviselik az 

igazgatónál. 

 

Első osztályos tanulók esetében az első szülői értekezleten veszik át a szülők a házirend egy 

példányát.  

A magasabb évfolyamra járó tanuló a házirendről a tájékoztatást tanév elején kapja meg. 

Személyét és tanulmányait érintő kérdésekben az iskolai SZMSZ szabályai szerint szülője 

révén fogadóórákon, szülői értekezleteken kaphat tájékoztatást.  

Az információhoz jutás 

A tanulónak jogában áll megismerni az iskola dokumentumait, a pedagógiai programot, a 

szervezeti és működési szabályzatot, illetőleg a házirendet. Ezen dokumentumok az iskola 

könyvtárában nyitvatartási időben megtekinthetők. A dokumentumok megtekintését az iskola 

könyvtárosa segíti. A házirend az iskola honlapján mindenki számára elérhető. 

 

 

14. AZ ISKOLA HELYSÉGEI, BERENDEZÉSI TÁRGYAI RENDBEN TARTÁSÁBAN 

 

- A saját környezet és a tanuló által alkalmazott eszközök rendben tartásának kötelezvénye 

nem lépheti túl azt a keretet, amit életkorához igazodva általában el kell végeznie. 

- A tanuló köteles tisztán tartani az asztalát, a széket, amelyen részt vesz a tanítási órákon.  

- Az iskola területén napraforgó, rágógumi, dohány, alkohol, kábítószer fogyasztása tilos. 

 

15. A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

 

1. Előzetes szülői kérésre - tanévenként legfeljebb három napra- az osztályfőnök 

engedélyével, hosszabb időre az igazgatóhoz benyújtott, indoklást és az osztályfőnök 

véleményét tartalmazó írásbeli kérelem alapján, az igazgató engedélyével lehet távol 

maradni az iskolából. 

2. A hivatalos (pl. egyesületi, zeneiskolai) alkalmankénti kikérőket a szülőnek is alá kell 

írnia. A rendszeres kikérést a szülő írásbeli kérelmére az igazgató engedélyezheti, 

meghatározva a tananyag pótlásának módját. 

3. A tanítási órákról, a nem kötelező tanórai foglalkozásokról, az önként vállalt szakkörökről 

történő hiányzást utólag igazolni kell az e-naplóban, vagy írásban. 

4. Az igazolásokat az osztályfőnöknek kell benyújtani a legközelebbi osztályfőnöki órán, de 

legkésőbb egy héten belül. Ha a tanuló a távolmaradását a megadott időn belül nem 

igazolja, mulasztott óráit az iskola igazolatlannak tekinti.  

5.  (Betegség esetén lehetőleg a hiányzás első napján a tanuló, vagy szülője jelezze a 

távolmaradás okát és várható időtartamát.) 

6. A tanítási óra helyett szervezett foglalkozáson is kötelező a részvétel. A tanuló ebben az 

esetben is köteles igazolni a hiányzását. 

7. Az a tanuló, akinek a hiányzása a 250 órát meghaladja, nem osztályozható. 

Osztályozóvizsgát akkor tehet a tanuló, ha ezt a nevelőtestület engedélyezi, mert az 
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igazolatlan hiányzások száma nem haladja meg a 20 tanórai és egyéb foglalkozást. Egyéb 

esetben a tanuló évismétlésre kötelezett. 

8. Ha a tanulónak egy tanítási évben a mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 

%-át meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási év során nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

9. Az osztályozóvizsga időpontját az iskola a három hónappal hamarabb kijelöli. Az adott év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

10. A tanóráról, foglalkozásról való távolmaradás hiányzás. A tanóráról engedély nélkül 

történő távozás semmilyen módon nem igazolható. 

11. A középfokú intézmények által meghirdetett nyílt napokon egy tanuló tanítási időben 

(tanévente) 2-3 alkalommal vehet részt, szülői kikérővel. (A hiányzást ebben az esetben is 

igazolni kell a középfokú intézmény által kiállított igazolással.)  

12. A minisztérium által meghirdetett tanulmányi versenyeken a megyei döntőbe, illetve a 2. 

fordulóba jutott tanulók két nap, az országos döntő résztvevői 3 nap felkészülési időt 

kérhetnek.  

13. A tanuló rendkívüli szabadnapot kaphat a nyelvvizsgája napján. 

 

A tanítási óra kezdése, késés 

1. Mindenkinek kötelessége a tanórán, foglalkozáson a csengetési rend szerint pontosan 

megjelenni. A tanulók felállással köszöntik az órát tartó tanárt. A hetes jelenti a 

hiányzókat és a későket. 

2. A tanulók hiányzását a szaktanár jegyzi be a naplóba. 

3. Késésnek számít, ha a tanuló a becsengetéstől számított 15 percen belül érkezik meg, 

ezen túl már igazolatlan hiányzásként kell kezelni.  

4. (A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés, főleg a téli időszakban, igazolható. ) 

5. Fegyelmezési problémák miatt a szaktanár nem büntetheti a tanulót a tanóráról való 

kiküldéssel. 

6. Az iskolában a tanítási órát „idegen személy” csak igazgatói engedéllyel látogathatja. Az 

igazgató engedélyezheti azt is, ha külső személy saját célra felmérést, tesztet, közvélemény 

kutatást akar készíttetni a tanulókkal. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások szervezése 

1. Az intézményben napközi otthonos foglalkozás működik. 

2. Az első osztályosok igényfelmérése a beiratkozáskor történik, a szülő szóbeli 

megkérdezése alapján. Ekkor jelzi és augusztus hónapban hozza be az egészségügyi 

papírokat (ételallergiás) és beszéli meg a teendőket a gondnokságon. 

3. A második évfolyamtól május végén gyűjtjük össze írásban a következő tanévre az 

igényeket, ekkor történik a felsős napközis csoportok szervezése is. 

4. A szaktanárok által a tanév elején meghirdetett tanórán kívüli foglalkozásokra 

(szakkörök, énekkar, cserkészet, színjátszás) a szakkört vezető tanároknál lehet jelentkezni.  
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5. A jelentkezés a foglalkozások elindulásával válik véglegessé és egész tanévre szól. 

6. Az iskolai sportkör működésének szabályait az iskola szabályzata tartalmazza. A 

sportkörnek az iskola valamennyi tanulója tagja lehet. 

7. Az osztályfőnöki tanmenetben szereplő tanulmányi kiránduláson, a tanítás nélküli 

munkanapon, az éves munkatervben rögzített, a teljes tanulóifjúságot érintő programokon 

való részvétel kötelező, felmentést az osztályfőnök adhat.  

8. A fakultatív iskolai programokon (sítábor, túrák, nyári táborok) való részvétel feltételeit, a 

meghirdetéskor az iskola, illetve a szervező tanárok közzéteszik.  

 

Ünnepségek, iskolai rendezvények 

  

1. Az iskolai ünnepségeken, a tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényeken 

(csendesnap, diáknap) való megjelenés kötelező, a távolmaradást az osztályfőnöknél 

igazolni kell. 

2. A tanulók alkalomhoz illő ruházatot viselnek az alábbi iskolai ünnepélyeken és egyházi 

alkalmakon: tanévnyitó, reformáció ünnepe, március 15., október 23., ballagás, tanévzáró. 

3. Az iskola ünnepi viselete: 

- lányoknak: fehér blúz, sötét szoknya, sötét cipő, jelvény (nem lehet miniszoknya) 

- fiúknak: fehér ing, sötét nadrág, sötét cipő, jelvény 

  

Diákrendezvények 

 

1. Az iskolai szintű diákrendezvények szervezésének joga a Diákönkormányzatot illeti meg. 

Szűkebb vonzáskörű (osztály-vagy évfolyamszintű rendezvények szervezését az érintett 

csoport tagjai végzik). 

2. Rendezvényt tanári felügyelet nélkül tartani nem lehet. A zenés-táncos rendezvények 

iskolánkban zártkörűek.  A vidám, zenés rendezvények szervezésénél figyelembe kell 

venni az iskola egyházi jellegéből következően az egyházi év alkalmait, a tilalmakat. 

 

16. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSÁVAL, ANNAK MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

KÉRDÉSEK 

 

Az osztályokba való felvétel rendje, az iskolába való beiratkozás előtt: 

- szülői kérelem alapján 

- ismerkedő elbeszélgetést követően 

- az osztálytanítók véleményének figyelembe vételével 

- keresztlevél és egyháztagsági igazolás benyújtásával nyerhetnek felvételt a 

férőhelyek függvényében 

 

Határidő minden tanév március 30-ig. 
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Folyamatos belépés magasabb évfolyamokon megfelelő tanulmányi eredmény, adott tárgyból 

szintfelmérés, szülői kérelem és egyháztagsági igazolás alapján lehetséges. 

Szakkör, diákkör, sportválasztás joga 

 

Szakkörök, énekkar, sportkör, művészeti csoportok alakulása a tanulók igényeit figyelembe 

véve mérten történik.  

 

17. A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS 

FELOSZTÁSÁNAK ELVEIT, A NEM ALANYI JOGON JÁRÓ TANKÖNYVTÁMOGATÁS 

ELVÉT, AZ ELOSZTÁS RENDJÉT 
 

 

Tankönyvtámogatásra nincs szükség, hiszen 1-8.évfolyamig minden tanuló ingyenes kapja a 

tankönyveket. 

A tankönyvek a 3. évfolyamtól kezdve könyvtári állományban vannak, a tanulók csak éves 

használatra kapják azt.  

A könyvtári állományba tartozó tankönyveket a tanév minden tanulónak vissza kell adni azt a 

könyvtárba.  

Ha a tanuló a meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, vele szemben a Polgári 

Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Étkezési térítési díj-kedvezmény 

 

Ingyenes gyermekétkeztetés jár: a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették.  

 

50%-os normatív kedvezményt biztosítanak: 

- a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban 

él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára. 

 

A kedvezmény biztosításához az intézményvezetőnek az alábbi iratokat kell benyújtani:   

- tanulók esetén az ingyenes, valamint az 50%-os mértékű kedvezményes étkeztetés 

biztosításához a „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a 

Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatványt, 

- nyilatkozatot a családban nevelt gyermekek számáról (három és több gyermek nevelése 

esetén), 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági 

döntés másolatát. (Ha a szülő, más törvényes képviselő a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény első alkalommal történő megállapításakor kérte a határozat egy 

példányának megküldését a gyermekétkeztetést biztosító intézmény számára, a 

határozat érvényességének időtartama alatt a határozat másolatát nem kell benyújtania 

az intézményvezetőnek) 
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- a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek 

hiányában tartós betegség esetén szakorvosi igazolást sajátos nevelési igényű gyermek 

esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét. 

- a dokumentumokat a tanév előtt, a tankönyvosztás alkalmával kérjük benyújtani a 

gazdasági irodán 

 

A Nyilatkozatokat minden tanítási év elején be kell nyújtani, a nyomtatvány az iskola 

honlapján megtalálható, letölthető. A dokumentumokat írásban is eljuttathatja a szülő a 

gazdasági iroda e-mail címére. 

 

18. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI ÉS FORMÁI 

A jutalmazás elvei 

1. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki 

kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az 

iskola jó hírnevének megőrzéséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

2. Az a tanuló, aki eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt 

ér el, az iskolaközösségben vagy az osztályközösségben tartósan jó szervező és irányító 

tevékenységet végez a tanév végén jutalomban és elismerésben részesül. 

3. Azt a tanulói közösséget, amelyik kiemelkedő eredménnyel teljesít valamennyi sport, 

kulturális vagy közösségi feladatot, vagy példamutatóan helyt áll versenyeken, csoportos 

dicséretben és jutalomban részesíti az iskola. 

A jutalmazás formái 

Az iskolában elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 Szaktanári dicséret: 

Azt a tanulót, akinek szorgalma, tanulmányi teljesítménye valamely szaktárgyból 

kiemelkedő, a szaktanár dicséretben részesítheti. 

 Osztályfőnöki dicséret: 

Az osztályfőnök az osztályban tanító szaktanárok és a diákönkormányzat javaslata 

alapján, illetve egyetértésével a tanulót szóbeli, illetőleg írásbeli dicséretben részesíthet 

kiemelkedő közösségi munkáért. 

 Igazgatói dicséret: 

Azt a tanulót, aki tanulmányi, kulturális, sport, illetve közösségi munkájában kimagasló 

eredményt ér el a tanév bármely szakaszában, az osztályfőnök vagy a szaktanár 

javaslatára az igazgató dicséretben részesítheti. A dicséretről az igazgató a tanuló 

szüleit az e-napló útján értesíti. 

 Nevelőtestületi dicséret: 

Azt a tanulót, aki a tanév folyamán példamutató magatartást, kiváló tanulmányi 

eredményt ér el, és legalább 5 tantárgyból dicséretes, az osztályfőnök javaslatára az 

osztályban tanító pedagógusok és diákönkormányzat egyetértésével az év végi 

osztályozó értekezleten a nevelőtestület dicséretben részesíti. A nevelőtestületi 

dicséretet év végén a bizonyítvány megfelelő rovatába be kell vezetni. 

 



37 

 

 

 Fegyelmező intézkedések  

1. Azokat a tanulókat, akik az iskolai házirendet tanórán vagy tanórán kívül, az iskolán belül 

vagy az iskolán kívül megszegik, vagyis az iskolai közösség normáit sértő magatartást 

tanúsítanak, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. 

 

2. A tanuló fegyelmezetlen magatartását rendszabályozó fegyelmező intézkedések: 

 Szaktanári figyelmeztetés: 

A tantárgy követelményeinek nem teljesítése, a felszerelés, a házi feladat többszöri 

hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon előforduló fegyelmezetlenség miatt. 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés: 

A tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettség szegése, a házirend enyhébb 

megsértése, igazolatlan mulasztás miatt. 

 Igazgatói figyelmeztetés: 

Az iskola házirendjének gyakori megsértése, igazolatlan mulasztás, szándékos – kisebb 

értékű – károkozás, tanítási szünetekben történő fegyelmezetlenség miatt. 

 Igazgatói intés: 

Az iskola házirendjének súlyos megsértése, szándékos – nagyobb értékű – károkozás, 

igazolatlan mulasztás, óraközi szünetben történt súlyosabb fegyelmezetlenség. 

Az elmarasztalás fokozatainak megállapítása az osztályfőnök feladata s ez az 

osztályban tanító szaktanárok véleményének figyelembevételével történik. 

A bejegyzés az e-naplóban az osztályfőnök feladata. 

Valamennyi fegyelmező intézkedést a szülővel tudatni kell, lehetőleg személyesen, 

esetleg telefonon, vagy az internetes naplóban küldött üzenettel. 

 

3. A tanulók munkafegyelmének kialakítása a szaktanárok és az osztályfőnökök közös 

feladata. A helyes szokásrend megteremtésével, és azok következetes betartásával, a tanulási 

módszerek megtanításával, a tanulók megfelelő terhelésének biztosításával alakítható a 

szükséges munkafegyelem. A munkafegyelmet sértő tanulók ellen az alábbi fegyelmező 

intézkedés hozható: 

- szaktanári szóbeli figyelmeztetés 

- igazgatói szóbeli figyelmeztetés. 

 

4. A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a 

köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel 

jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető 

cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó 

intézkedések 

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes 

cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés 

szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a 

nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a 

tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi 
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felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. 

Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a 

tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani. 

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül 

szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről 

szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes 

magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe 

bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős 

bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, 

hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal 

történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett 

cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor 

figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség 

vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának 

feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen 

mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a 

helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló 

cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló 

elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 

 

Fegyelmi büntetés 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

- kizárás az iskolából. 

Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható.  

Tanköteles tanulóval szemben az „eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától” nem 

alkalmazható, és a „kizárás az „iskolából” csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség 

esetén alkalmazható. Ez utóbbi esetben a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Ha a 

szülő kezdeményezésére az iskola segítségével nyolc napon belül nem sikerül új iskolát 

keresni, az iskola három munkanapon belül köteles megkeresni a köznevelési feladatot ellátó 

hatóságot. 

Az „áthelyezés másik iskolába” fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója 

a másik iskola igazgatójával megállapodik a tanuló átvételéről. 

A „meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása” fegyelmi büntetés 

szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozik. 

Fegyelmi eljárás szabályai: 

- a kötelezettségszegéstől számított három hónapon belül indítható (kivétel, ha 

büntető –vagy szabálysértési eljárás indult és az nem végződött felmentéssel), 
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- fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát és értelmi fejlettségét, az 

elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. 

- a fegyelmi határozatot a nevelőtestület hozza, 

- be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat véleményét, 

- a fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, ha kiskorú, szülőjét is értesíteni kell, 

be kell vonni, 

- ha a tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás tisztázása 

miatt indokolt, fegyelmi tárgyalást kell tartani. 

Fegyelmi tárgyalás: 

A fegyelmi tárgyalás lefolytatására legalább háromtagú fegyelmi bizottságot kell létrehozni a 

nevelőtestület tagjaiból.  

A fegyelmi tárgyalás lefolytatására a 20/ 2012. EMMI rendelet 53-62.§ rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

Fegyelmi eljárás szabályai: 

- a kötelezettségszegéstől számított három hónapon belül indítható (kivétel, ha büntető –

vagy szabálysértési eljárás indult és az nem végződött felmentéssel), 

- fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát és értelmi fejlettségét, az 

elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. 

A fegyelmi határozatot a nevelőtestület hozza, amihez  

- be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat véleményét, 

- a fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, ha kiskorú, szülőjét is értesíteni kell, be 

kell vonni, 

- ha a tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás tisztázása miatt 

indokolt, fegyelmi tárgyalást kell tartani. 

Fegyelmi tárgyalás: 

A fegyelmi tárgyalás lefolytatására legalább háromtagú fegyelmi bizottságot kell létrehozni a 

nevelőtestület tagjaiból. 

A fegyelmi tárgyalás lefolytatására a 20/ 2012. EMMI rendelet 53-62.§ rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

Egyeztető eljárás: 

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás 

pedagógiai célokat szolgál. 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, 

amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek 

alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, 

kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított 

tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. 
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19. ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA ESETÉN A SZÜLŐ RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ 

HOZZÁFÉRÉS MÓDJA 

 

A 2013/2014-es tanévtől került bevezetésre az e-napló használata intézményünkben. Az e-

napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép 

segítségével megtekinthetik. 

Az elektronikus napló funkciója 

1. Az elektronikus napló alkalmazásával a szülőket és a diákokat interneten tájékoztatjuk a 

tanuló osztályzatairól, dicséreteiről vagy elmarasztalásáról, az igazolt és igazolatlan 

hiányzások számáról, valamint az esetleges késésekről. Az elektronikus napló 

alkalmazásával küldünk üzeneteket a szülők számára a tanuló haladásáról és egyéb, 

személyével kapcsolatos dolgokról. 

2. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező 

számítógép segítségével megtekinthetik. 

3. Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések, 

üzenetek küldésére is használhatják. 

  

Az elektronikus naplóhoz való hozzáférés 

  

1. Az elektronikus naplóhoz való hozzáférést a szülők az osztályfőnökök által megadott e-

mail címre küldött levéllel kérhetik. 

2. Az iskola elektronikus naplója az iskola honlapján, illetve az osztályfőnök által megadott 

internet címen keresztül érhető el. 

3. A szülő az elektronikus naplóhoz a belépési kódját az osztályfőnöktől vagy a titkárságon 

kapja meg.  

  

 

20. A TANULÓKRA VONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

1. Tilos és életveszélyes az ablakpárkányokra, illetve az ablakokba ülni, az ablakon 

kimászni. A tanítási idő alatt (órák, szünetek, szellőztetés) tilos kinyitni a nagy 

ablakszárnyakat a balesetveszély elkerülése érdekében. 

2. A tanulók ne rohangáljanak a folyosókon, vigyázzanak saját és társaik testi épségére.  

3. Az egymás testi épségét veszélyeztető tárgyakat, szúró-és vágóeszközöket, pirotechnikai 

eszközöket az iskolába hozni szigorúan tilos! 

4. Az iskolába állatot behozni, az osztálytermekben állatot tartani – figyelemmel az iskola 

sajátos működési rendjére, a közösségi élet és az egészségvédelmi szabályokra, tilos. 

5. A mobiltelefonjaikat a diákok az iskolában csak tanári engedéllyel használhatják. A 

készüléket kikapcsolt/lenémított állapotban a táskájukban tartsák!  

6. Az iskola állagában (bármely részében, berendezésében, felszerelésében) kárt okozó 

tanuló köteles az esetet jelenti osztályfőnökének. 
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Egészségvédelem, baleset-megelőzési előírások 

1. A tanulók részt vesznek a korosztályra előírt orvosi vizsgálatokon, szűréseken, megkapják 

a szükséges oltásokat.   

2. A vizsgálatok, szűrések, oltások időpontjáról, annak mibenlétéről az osztályfőnök egy 

héttel korábban írásban tájékoztatja a szülőt. 

3. Átmeneti, hirtelen rosszullét esetén biztosítani kell, hogy a tanuló a szabad levegőn 

tartózkodjon, szükség szerint felügyelet mellett az orvosi szobában vagy a titkárság előtt 

pihenhessen.  

4. Az iskolában bekövetkezett balesetet, rosszullétet, sérülést az esemény tanúinak 

haladéktalanul jelenteniük kell az osztályfőnöknek, vagy az igazgatóhelyetteseknek. 

 

A tanulók óvják egymás felszerelését és ruháját.  

A talált tárgyakat a titkárságon kell leadni. A jogos tulajdonos – aláírás ellenében – az 

iskolatitkártól veheti át elhagyott holmiját. 

A szükségesnél nagyobb mennyiségű pénzt a tanulók ne hozzanak magukkal. A befizetéseket 

lehetőleg reggel, illetve az első szünetben bonyolítsák. 

Az iskolában plakátokat, hirdetményeket kifüggeszteni csak az aulában lévő faliújságokon 

lehet, az igazgató, vagy helyettesei engedélyével. 

 A tornaterembe kizárólag csak tornacipőben lehet belépni. Rendezvényeken a tornatermi 

parkettát le kell fedni szőnyeggel.  

 

Szülőkre vonatkozó megtartandó szabályok: kerülje mindenki a szülői és nagyszülői 

önbíráskodást, árulkodást, vádaskodást. Ha méltatlan bántalommal illettetnék, járuljon 

illedelemmel az osztálytanítóhoz, aki bölcs fegyelmével az ügyet elintézi. Minden 

veszekedés, illetlenkedés a tanteremben, sőt az egész iskolaudvaron szigorúan 

büntettetik! 

 

 Rendkívüli események 

  

1. Tűzriadó és bombariadó esetén a sziréna, illetve a szaggatott csengetés jelzésére, a 

begyakorolt rendben a kijelölt menekülési útvonalon kell a legrövidebb idő alatt elhagyni 

az épületet. 

2. A bombariadó miatt elmaradt órákat pótolni kell. Bombariadó miatt tanóra nem maradhat 

el. 

3. Rendkívüli esetben (tűz, víz, bombariadó) a tanulók a vészt jelző csengéskor azonnal 

fegyelmezetten sorakoznak, és a tanárok fegyelmezett irányításával a lehető leggyorsabb 

ütemben az udvarra, vagy az iskolát elhagyva kb. 200-300m-re távoznak. 

 

21. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA, FORMÁI 

 

1. Rendszeres iskola fogászati vizsgálaton minden tanuló évente köteles megjelenni; a magán 

szakorvosi kezelésről igazolást kell bemutatni 
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2. Az iskolaorvos rendelési idejéről és az évfolyamra előírt vizsgálatokról tájékoztatjuk a 

tanulókat, illetve a szülőket. 

3. Az orvosi vizsgálatokon kapott beutalóval a szülő viszi el további kezelésre gyermekét. 

4. Betegség tüneteinek észlelésekor, baleset alkalmával az elsősegélynyújtás után-elsősorban 

a szülőt kell értesíteni, annak akadályoztatása esetén az intézmény gondoskodik a tanuló 

ellátásáról.  

5. Intézkedés helye: az igazgatói iroda  

6. Baleset esetén az intézményvezető, akadályoztatása estén az őt helyettesítő pedagógus 

köteles mentőt hívni, a szülőt értesíteni.  

7. Mentővel való szállítás esetén gondoskodni kell a tanuló kíséréséről. 

8. A gyógytestnevelésre utalt tanulóknak a foglalkozáson való részvétel kötelező. 

9. Amennyiben a szülő vagy a tanuló nem adja meg a hozzájárulást az iskolai orvosi vizsgá-

laton való részvételhez, az iskolának elsősorban a szülő figyelmét kell felhívni arra, hogy 

vigye el gyermekét orvosi vizsgálatra. Indokolt esetben a gyermekjólét szolgálathoz kell 

fordulni.  

10. A tanulmányi - belföldi és a külföldi iskolai kirándulások esetén - a intézmény a tanulónak 

okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel.  A többnapos 

kirándulások - belföldi és külföldi - kirándulások esetében felelősségbiztosítást kell kötni a 

tanulókra.  

11. A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA 

VONATKOZÓ DÍJAZÁS SZABÁLYA 
 

1. Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók készített dolgokat 

értékesíti, illetve hasznosítja, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A 

tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 50%-a, melyet az adott 

dolog elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell 

szétosztani.  

2. Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalma-zott 

javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az 

iskola igazgatója dönt. 

  

 

12. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 
 

1. Osztályozó vizsga esetén a vizsgát megelőző 3 hónapon belül kell a vizsgaidőszakot 

kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.  

2. Az osztályozó vizsga osztályzatát a tanulónak: az írásbeli vizsgán, vagy a szóbeli vizsgán, 

vagy mindkettőn, vagy a gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell 

megállapítani.  

3. Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a vizsga 

témaköreit, kérdéseit, a vizsga eredményét. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság tagjai 
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hitelesítik. Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja: írásban, határideje: a kijelölt 

vizsgaidőszak előtt 15 nappal.  

 

Az osztályozó vizsga feltétele 

1. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie: 

-         ha a tantárgy látogatása alól felmentést kapott, 

-         ha a hatályos jogszabályokban meghatározott időnél többet mulasztott, 

-         ha tanulmányait magántanulóként folytatja, 

-         más intézményből tanév közben történt átvétel esetén, ha jegyei alapján nem 

értékelhető, 

-         ha előzőleg külföldi intézményben tanult, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet. 

  

Az osztályozóvizsga követelményrendszere 

1. A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a 

szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai 

programja és a házirend 1.sz melléklete tartalmazza. 

2. Az osztályozó vizsgát a hatályos rendelkezések előírásának betartásával kell 

megtartani. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje  

1. Az osztályozó vizsga időpontjára a szaktanárokkal történő egyeztetés után az 

osztályfőnök tesz javaslatot. Amennyiben a tanuló Magyarországon tartózkodik, az 

osztályozó vizsgát legalább három héttel a félévi és év végi zárás előtt kell 

tantárgyanként megtartani. 

2. Az osztályozó vizsga időpontját a vizsga előtt három hónappal közölni kell a tanulóval 

és szülőjével (gondviselőjével). 

3. Az elégtelen tantárgyi teljesítményt javító vizsga időpontját legalább egy héttel a 

következő tanév kezdése előtt kell megszervezni.   

   

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje  

1. Az osztályozó vizsgára való jelentkezés az osztályfőnök közvetítésével történik. Az 

osztályfőnök ellenőrzi a tanuló vizsgára való felkészülésének lehetőségét, és a szülővel 

egyezteti a vizsga időpontját. A szülő jelentkezése kiskorú gyermeke osztályozó 

vizsgájára, az erre rendszeresített formanyomtatványon történik. 

2. Az osztályozó vizsgára az igazgató által kijelölt a három tagból álló vizsgabizottság 

vizsgáztatja a tanulót, az osztályfőnök írásban értesíti a tanulót a pontos helyszínről. 

3. A vizsgabizottság tagjai: az adott tárgyat tanító két pedagógus, ha a nevelőtestület 

összetétele erre lehetőséget ad, valamint az iskolavezetés egy tagja. 

4. A vizsgára jelentkezni legkésőbb a félévi és év végi zárást megelőző hat hétig lehet. 

Ettől eltérő időpontra – megfelelő indokkal – az iskolavezetés adhat engedélyt. 

5. Külföldön tartózkodó családok, iskolánkkal tanulói jogviszonyban lévő gyermekük 

számára írásban kérvényezhetik osztályozó vizsga szervezését arra az időpontra, 
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amikor Magyarországon tartózkodik a család, illetve egyes vizsgákat közvetlen 

elektronikus kapcsolat segítségével letehetnek, a vizsgabizottság jelenléte mellett.  

6. A vizsgára történő felkészítéshez az osztályfőnök közvetítésével kérhetnek segítséget, 

rendszeres támogatást. 

 
Részletes vizsgaszabályzat a mellékletben található. 

13. ÉRTÉKELÉS, SZÁMONKÉRÉS, DOLGOZATOK, FELMENTÉSEK 
 

1. A tanuló teljesítményét a tanárok rendszeresen értékelik, osztályzattal vagy szövegesen 

minősítik. (Az osztályzat nem lehet fegyelmező eszköz. Osztályzatot csak konkrét 

írásbeli, vagy szóbeli feleletre, teljesítményre lehet adni!) 

2. A tanuló kérésre betekinthet az osztálynaplóba. A naplóba csak olyan érdemjegy 

kerülhet be, amit a szaktanár az értékeléskor közölt a tanulóval. Jegyeket a tanuló tudta 

nélkül, utólag beírni szabálytalan.  

3. Ha a szaktanár saját feljegyzést vezet, köteles az osztályzatokat havi rendszerességgel 

átvezetni az osztálynaplóba, e-naplóba. 

4. Az iskola kettőre korlátozza a témazáró dolgozatok naponkénti számát.  

5. A szaktanár minden témazáró dolgozatot köteles legkésőbb két hét alatt kijavítani. 

Amennyiben a határidő bármilyen körülmény miatt csúszik, a tanuló eldöntheti, hogy 

kéri-e az érdemjegyet vagy sem. 

6. (A röpdolgozat egyszerű számonkérésnek minősül, és nem lehet fegyelmező eszköz.) 

7. A szaktanár az egyik óráról a másikra is adhat házi feladatot, és azt a tanuló köteles 

elvégezni. Az elvégzett házi feladatot a szaktanár értékelheti. A szünidőre viszont nem 

adhat fel több házi feladatot, mint amennyit egyébként is adna. 

8. A testnevelés óráról egyszeri, vagy alkalmankénti felmentést a szülő kérhet, vagy 

iskolaorvos adhat - az ellenőrzőbe történő bejegyzéssel. Részleges, vagy teljes 

felmentés csak szakorvosi igazolással kérhető, amit az iskolaorvos jóváhagy. 

9. (A tanulónak a testnevelés órán felszerelés nélkül, illetve felmentés esetén is részt kell 

vennie.) 

 

14. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A CSALÁDI ÉLETHEZ VALÓ JOG 
 

Tilos minden olyan megnyilvánulás, amely az egyes tanulók családi életének 

megkérdőjelezésére, kigúnyolására irányulnak. 

Az iskola a tanulók adatait csak a jogszabályban meghatározottak szerint továbbíthatja. 

A tanulóról készült felvételeket csak a szülői engedély után használhatja fel az intézmény 

iskolai célokra (pl. honlapra,stb.) 

Az önazonossághoz való jog; Az iskola nem korlátozhatja a tanulók különböző vallási, 

világnézeti meggyőződését.  
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15. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL 
 

1. Az iskola az éves munkatervében meghatározott napokon, évente háromszor szülői 

értekezletet tart. A januári és a májusi értekezleteket fogadóóra követi.  

2. A szülő előzetes egyeztetés alapján az osztályfőnököt, szaktanárt munkaidőben, 

lehetőleg a délutáni órákban keresheti fel, valamint telefonos egyeztetést kérhet. 

 

16. A TANKÖNYVELLÁTÁS ISKOLÁN BELÜLI SZABÁLYAI 
 

 

Az új tankönyveket minden tanév első napját megelőző héten vehetik át a diákok és a 

szülők, az arra kijelölt helyen, a tankönyv felelőstől, Viznyiczki Erika tanárnőtől. 

A tartós tankönyvek cseréjére a tanév utolsó napjaiban kerül sor az iskolai könyvtárban.  

 

 

17. A HÁZIREND HATÁLYA 
  

 Hatálybalépés, módosítás 

  

A Házirend hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára, pedagógusára, dolgozójára, és a 

szülőkre. 

A Házirend térbeli hatálya az intézmény teljes területe, az éves iskolai és osztályfőnöki 

munkatervben megfogalmazott tanulmányi kirándulások és szervezett osztályprogramok, 

egyházi alkalmak helyszínei és azon versenyek területe, amelyekre az iskola hivatalosan 

benevezett. 

A Házirend időbeli hatálya a teljes tanulói jogviszony ideje alatt az iskolában, szervezett 

foglalkozások, iskolai rendezvények, iskolán kívüli szervezett programok, egyházi alkalmak, 

versenyek ideje)    

 

Az igazgató előterjesztése alapján a nevelőtestület dönt a Házirend elfogadásáról. A szülői 

választmány és a DÖK egyetértési jogot gyakorol. A Házirendet a fenntartó hagyja jóvá. Az 

Igazgatótanács a Jókai Mór Református Általános Iskola Házirendjében foglaltakkal egyetért. 

 

A Házirendet módosítani kell, ha a törvényi rendelkezések megváltoznak, illetve módosítható 

a fenti három testület bármelyikének javaslata alapján. 

  

A Házirend előírásait gyakorolni, módosítást tenni mindig a hatályos állami és egyházi 

törvényekkel, valamint az iskolai SZMSZ rendelkezéseivel összhangban lehet és kell. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

 

A Jókai Mór Református Általános Iskola egybeszerkesztett Házirendjét a nevelőtestület 2021. 

január 29-én megtartott nevelőtestületi értekezleten megismerte és elfogadta. 

 

Nyíregyháza, 2021. január 29. 

 

……………………………………………….. 

         

         igazgató 

 

 

 

A Jókai Mór Református Általános Iskola egybeszerkesztett Házirendjének készítésében a 

Szülői Munkaközösség a véleményezési jogát gyakorolta. 

 

Nyíregyháza, 2021. január 29. 

……………………………………………….. 

        Szülői Munkaközösség Elnöke 

 

 

 

A Jókai Mór Református Általános Iskola Diákönkormányzata az iskola egybeszerkesztett 

Házirendjének készítésében véleményezési jogát gyakorolta. 

 

Nyíregyháza, 2021. január 29. 

 

………………………………………………. 

         DÖK elnöke 

 

 

 

A Jókai Mór Református Általános Iskola egybeszerkesztett Házirendjét a Nyíregyháza-Városi 

Református Egyházközség, mint az intézmény fenntartója részéről a ……………………számú 

presbiteri határozattal jóváhagyta. 

 

Nyíregyháza, 2021. január 29. 

 

…………………………………………..   …………………………………… 

fenntartó képviselője       gondnok 
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1.sz. MELLÉKLET 

AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYAI, KÖVETELMÉNYRENDSZERE 
  

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli és szóbeli vizsgarészeket 

tenniük a tanulóknak: 

  

  

Tantárgy 
Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Vizsga 

Alsó tagozat 

Magyar nyelv írásbeli szóbeli   

Magyar irodalom írásbeli szóbeli   

Matematika írásbeli szóbeli   

Idegen nyelv írásbeli szóbeli   

Hit- és erkölcstan   szóbeli   

Környezetismeret írásbeli szóbeli   

Informatika írásbeli  gyakorlati 

Technika  szóbeli gyakorlati 

Ének  szóbeli  

Rajz és vizuális kultúra  szóbeli gyakorlati 

Testnevelés   gyakorlati 

 

Felső tagozat 

Magyar nyelv írásbeli szóbeli   

Magyar irodalom írásbeli szóbeli   

Matematika írásbeli szóbeli   

Idegen nyelv írásbeli szóbeli   

Hit- és erkölcstan írásbeli szóbeli   

Történelem   szóbeli   

Természetismeret írásbeli szóbeli   

Fizika írásbeli szóbeli   

Kémia írásbeli szóbeli   

Biológia írásbeli szóbeli   

Földrajz írásbeli szóbeli   

Informatika Írásbeli  gyakorlati 

Technika  szóbeli gyakorlati 

Ének írásbeli  szóbeli  

Rajz és vizuális kultúra  szóbeli gyakorlati 

Testnevelés   gyakorlati 
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ALSÓ TAGOZAT 

  

Magyar nyelv és irodalom 

1. osztály 
  

- Biztos betűismeret: írott és nyomtatott kis –és nagybetű 

- Megfelelő olvasástechnika: szavak, mondatok, rövid szövegek olvasása. 

- Szabályos betűalakítás, kapcsolás. 

- Másolás kevés hibával. 

- Vers törzsanyag ismerete. 

  

2. osztály 
  

- Lassú, folyamatos olvasástechnika. 

- Szöveghez kapcsolódó feladatok értelmezése, megoldása. 

- Szabályos betűalakítás, kapcsolás. 

- Másolás, látó-halló tollbamondás kevés hibával. (szójegyzék használata) 

- Ábécé ismerete, betűrend. 

- Szótagolás 

- Mondatfajták megismerése. 

- Vers törzsanyag ismerete. 

  

3. osztály 
  

- Folyamatos, kifejező olvasás. 

- Szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása. 

- Másolás hibátlanul. 

- Tollbamondás kevés hibával. (szójegyzék használata) 

- Főnevek felismerése, helyesírása. 

- Szóbeli és írásbeli mondat- és szövegalkotás. 

- Vers törzsanyag ismerete. 

  

4. osztály 
  

- Folyamatos, kifejező értő olvasás. 

- Szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása. 

- Mondatok, szövegek tollbamondása. 

- Szófajok felismerése, helyesírásuk. 

- Elbeszélő és leíró fogalmazás készítése. 

- Vers törzsanyag ismerete. 

  

Értékelés 
  

1-2. osztály 

  

- Magyar nyelv és irodalom 

- Betűfelismerés 

- Olvasástechnika 

- Betűelemek, betűírás 
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- Írástechnika 

  

A betűfelismerés és olvasástechnika értékelése szóbeli meghallgatás alapján történik. 

A betűelemek és a betűk írásának számonkérése írásban történik. 

  

A felmérés és értékelés a mondatbank alapján történik. 

  

3-4. osztály 

  

Értékelés érdemjeggyel a százaléktábla alapján. 

  

100% - 91%  5 

  90% - 81% 4 

  80% - 65%  3 

  64% - 51%  2 

  50% -   0%  1 

  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy számonkérése szóban és írásban történik. 

  

  

  

Matematika 

  

1. osztály 
- Számok írása, olvasása 20-ig. 

- Biztos mennyiségfogalom. 

- Összeadás és kivonás a 20-as számkörben. 

- Számok és mennyiségek összehasonlítása. 

  

2. osztály 
- Számok írása, olvasása 100-ig. 

- Összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglalás 100-ig. 

- Szöveges feladatok értelmezése, megoldása. 

- Nyitott mondatok igazsághalmazának megállapítása. 

- Mérések, mértékegységek. 

  

3. osztály 
- Számok írása, olvasása 1000-ig. 

- Összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglalás 1000-ig. 

- Írásbeli összeadás, kivonás, szorzás. 

- Maradékos osztás. 

- Szöveges feladatok értelmezése, megoldása. 

- Nyitott mondatok igazsághalmazának megállapítása. 

- Mérések, mértékegységek. 

- Geometriai alapismeretek: testek, síkidomok, négyzet, téglalap. 

  

4. osztály 
- Számok írása, olvasása 10.000-ig. 

- Összeadás, kivonás, szorzás, bennfoglalás 10.000-ig. 
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- Írásbeli összeadás, kivonás, szorzás. 

- Írásbeli osztás egy- és kétjegyű osztóval. 

- Törtek ábrázolása, összehasonlítása színezéssel. 

- Szöveges feladatok értelmezése, megoldása. 

- Nyitott mondatok igazsághalmazának megállapítása. 

- Negatív számok fogalma, összehasonlítása. 

- Mérések, mértékegységek, átváltások. 

- Geometria: testek és síkidomok tulajdonságai, kerületszámítás, terület mérése 

lefedéssel. 

  

Értékelés 
1-2. osztály 

- Mennyiségfogalom 

- Műveleti szint 

  

A mennyiségfogalom és műveleti szint értékelése szóbeli meghallgatás és feladatlap 

megoldása alapján történik. 

  

Ezek felmérése, értékelése a mondatbank alapján történik. 

  

3-4. osztály 

  

Értékelés érdemjeggyel a százaléktábla alapján. 

  

100% - 91%                    5 

  90% - 81%                    4 

  80% - 65%                    3 

  64% - 51%                    2 

  50% -   0%                    1 

  

A matematika tantárgy számonkérése szóban és írásban történik. 

  

Hit- és erkölcstan 

  

1. osztály 
Istent, mint Atyát ismerjék meg, tudják azonosítani a református templomot. Saját szavaikkal 

tudják megfogalmazni, Isten hogyan gondoskodik szükségleteikről. 

Ismerjék Noé történetét, tudják elmondani. Ismerjék  Keresztelő János történetét és az Advent 

lényegét. Tudjanak elmondani legalább egy részletet a karácsonyi történetből és elénekelni 

legalább egy karácsonyi éneket. Ismerjék meg az imádkozás alapszabályait: kérés és hálaadás 

összetartozását és formáját. Kezdjenek önálló imádságokat megfogalmazni. Tudják elmondani 

a gyermekek megáldásának történetét. Tudják elmondani az elveszett bárány példázatát. 

Ismerjék a Virágvasárnap, Nagypéntek, Húsvét fogalmát és az ezekhez tartozó fogalomkört: 

bevonulás, keresztre feszítés, feltámadás. Ismerjék az úri imádságot és az asztali áldásokat; 

egy esti és egy reggeli imádság ismerete. 

  

2. osztály 
Tudják elmondani, hogyan kíséri Isten hűsége, szeretete vándorútján Ábrahámot, Sárát és 

Izsákot. Ismerjék Jákób és József történetét, ismerjék a megbocsátás kibékülés bibliai példáit. 
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Tudják elmondani, miben változott meg József, és hogyan változtak meg a testvérei. Jézus a 

tanítványait munka közben kereste fel és hívta el. Ismerjenek két történetet ezek közül. Tudják 

fejből a tanítványok neveit, tudják elmondani, hogy mit jelent a böjt. Miért, és mire készülünk 

ilyenkor. Ismerjék a Nagyhét fogalmát, tudják elmondani ennek a hétnek az eseményeit: 

Virágvasárnaptól Húsvétig. Ismerjék az áldozócsütörtöki és a pünkösdi eseményeket. 

  

3. osztály 
Ismerjék Mózes történetét, és a szabályok fontosságát.  Tudják, hogy a Tízparancsolatnak 

életet védő szerepe van. Tudják elmondani röviden Jónás történetét. Tudjanak példatörténetet 

mondani arra, hogy hol, kinek és hogyan segített Jézus. (5000 ember megvendégelése, a béna 

meggyógyítása, a jerikói vak története, a tenger lecsendesítése) Ismerjék Jairus lánya, a naini 

ifjú, és Jézus feltámadásának történetét. Ismerjék a halállal kapcsolatos keresztyén 

reménységünket. 

  

  

4. osztály 
Tudják megfogalmazni az Isten iránti engedetlenség ismérveit Saul története alapján. A 

gyermekek ismerjék Dávid elhívásának fő szakaszait. Mondják el Dávid és Góliát történetét 

saját szavaikkal. Tudják megfogalmazni, mit jelentett a királyság Saul és Dávid idejében. 

Tudják elmondani Salamon példáján keresztül, mit jelent az Istentől kapott bölcsesség. 

Ismerjék a példázat fogalmát. A gyermekek saját szavaikkal fogalmazzák meg Dániel 

jellemvonásait. Ismerjék a kísértés és az ellen-állás fogalmát Dániel és Jézus megkísértésének 

történetei alapján. A gyermekek ismerjék a magvető példázatának magyarázatát. Tudják 

elmondani a tíz szűz és a királyi menyegző példázatát. Jellemezzék a felebaráti szeretete az 

irgalmas samáriai példája alapján. Ismerjék a tékozló fiú példázatát. 

  

Értékelés 
Számonkérés: szóban történik. Felkészülési idő 15 perc. 

  

 Hit- és erkölcstan 

  

1. osztály 
Istent, mint Atyát ismerjék meg, tudják azonosítani a református templomot külső jegyek 

alapján. Saját szavaikkal korosztályi szinten tudják megfogalmazni, hogy mit jelent az, hogy 

meg van keresztelve, és azt, hogy Isten szereti őt. 

Ismerjék Noé történetét, tudják elmondani. Tudjanak elmondani legalább egy részletet a 

karácsonyi történetből és elénekelni legalább egy karácsonyi éneket. Ismerjék meg az 

imádkozás alapszabályait: kérés és hálaadás összetartozását és formáját. Kezdjenek önálló 

imádságokat megfogalmazni. Ismerjék az úri imádságot és az asztali áldásokat, valamint egy 

esti és egy reggeli imádságot. 

Tudják elmondani a gyermekek megáldásának történetét, valamint az elveszett bárány 

példázatát. 

 

2. osztály 

Tudják elmondani, hogyan kíséri Isten hűsége, szeretete vándorútján Ábrahámot, Sárát és 

Izsákot. Ismerjék Jákób és József történetét, valamint a megbocsátás, kibékülés bibliai példáit. 

Tudják elmondani, miben változott meg József, és hogyan változtak meg a testvérei. Jézus a 

tanítványait munka közben kereste fel és hívta el. Ismerjék Péter elhívását. Tudják elmondani 

az irgalmas samaritánus példázatát. Követelmény az Úri imádság és a tanítványok neveinek 

memoriter szintű ismerete, valamint a református templom ismerete (harang, szószék, Úr 
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asztala, persely, orgona, istentisztelet, lelkész). Tudják megfogalmazni azt, hogy mit 

ünneplünk húsvétkor, és ismerjék a húsvéti történetet. 

 

3. osztály 
Ismerjék Mózes történetét, és a szabályok fontosságát.  Tudják, hogy a Tízparancsolatnak 

életet védő szerepe van. Követelmény a Tízparancsolat rövidített változatának memoriter 

szintű ismerete. Tudjanak példatörténetet mondani arra, hogy hol, kinek és hogyan segített 

Jézus. (a kapernaumi béna meggyógyítása, Jairus lánya Zákeus története). Tudják 

megfogalmazni, hogy mit ünneplünk húsvétkor, valamint pünkösdkor. Ismerjék a halállal 

kapcsolatos keresztyén reménységünket. 

  

  

4. osztály 
Tudják megfogalmazni az Isten iránti engedetlenség ismérveit Saul története alapján. A 

gyermekek ismerjék Dávid elhívásának fő szakaszait. Tudják elmondani saját szavaikkal 

Dávid és Góliát történetét. Tudják elmondani Salamon példáján keresztül, mit jelent az Istentől 

kapott bölcsesség. Ismerjék a példázat fogalmát. A gyermekek ismerjék a magvető 

példázatának magyarázatát.  Ismerjék Lázár törtnetét, valamint a kapernaumi százados 

szolgájának a történetét. Tudják elmondani, hogy mit ünneplünk virágvasárnap és 

áldozócsütörtökön, ismerjék az idetartozó bibliai történeteket. 

  

Értékelés 
Számonkérés: történhet szóban és írásban is. 

 

 

Angol nyelv 

  

4. osztály  

Köszönés, bemutatkozás, iskolai tárgyak megnevezése, utasítások, számok (1-100).  Betűzés, 

főnevek szabályos és rendhagyó többes száma.  Képek, szűkebb környezetünk bemutatása (in, 

on, under). 

Országok megnevezése. A létige – kijelentés, tagadás, kérdés. Család bemutatása, birtoklás 

kifejezése. Napok. 

Birtokviszonyok kifejezése – have/has got – kijelentés, tagadás, kérdés. Háziállatok, színek, 

tulajdonságok.  Tantárgyak, órarend. Idő kifejezése, napirend, szabadidős tevékenységek, 

sportok, hangszerek. Egyszerű jelen idő – cselekvés, történés, létezés. 

  

Értékelés 
A tanuló angol nyelvből írásbeli vizsgát tesz, nyelvtan és szövegértési feladatokat old meg. 

A feladatlap értékelése:  

91-100% - jeles (5) 

81-90% - jó (4) 

65-80% - közepes (3) 

41-64% - elégséges (2) 

40% alatt elégtelen (1) 

A tanuló szóbeli vizsgát tesz az adott társalgási témakörökből. 

Az írásbeli vizsgák időtartama 45 perc. A szóbeli feleletre a felkészülési idő 10 perc, a vizsga 

időtartama max. 10 perc. 
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Környezetismeret 

  

3. osztály 
- Tudja felsorolni az életfeltételeket, megnevezni az emberi test fő részeit, funkcióit. 

- Sorolja fel a levegő és táplálék útját! 

- Legyen tisztába a helyes táplálkozás és higiénés szabályokkal. 

- Tudja felsorolni az érzékszerveket és feladataikat. 

- Sorolja fel az erdő szintjeit! Ismerje az szintek növény- és állatvilágát. 

- Tudja felsorolni a lágyszárú növények jellemzőit és a virág részeit. 

- Legyen tisztába az emlős és madár fogalmával, tudjon rá példákat sorolni. 

- Ismerje az időjárás elemeit, az évszakok, napszakok közötti összefüggéseket. 

- Sorolja fel a halmazállapotokat és azok változásait a környezetéből vett példákkal. 

- Legyen tisztában a térkép fogalmával, használatával, tudjon tájékozódni a térképen. 

- Tudja megmutatni a fővárosunkat és lakóhelyét, ismerje azok nevezetességeit. 

- Ismerje hazánk nemzeti jelképeit. 

 

Értékelés  

A számonkérés írásban történik feladatlapokon. 

A pontozás értékei:                                       

  0 - 39 %          nem felelt meg                                             

40- 70 %           megfelelt                                                      

71- 85 %           jól megfelelt              

86-100 %         példásan megfelelt              

  

4. osztály 
- Tudja megnevezni az erdő szintjeit, a leggyakoribb erdő- és fafajtákat, 

jellegzetességeiket. Tudja jellemezni az erdő élővilágát. 

- Tudja felsorolni az emberi élet szakaszait, ismerje az egészséges életmód alapjait. 

Legyen tisztában az alapvető illemszabályokkal. 

- Tudja, hogy a Föld a Naprendszer tagja, melynek központja a Nap és körülötte 

keringenek a bolygók. Tudjon különbséget tenni a forgás és keringés között és ismerje 

ennek következményeit. Tudjon tájékozódni a térképen (színek, jelek), ismerje és 

találja meg hazánk nagy tájait. 

- Tartsa fontosnak a környezet védelmét (talaj, levegő, víz) és tudja, hogy ehhez ő maga 

hogyan járulhat hozzá. 

- Használja készség szinten a térképet hazánk megyéinek, településeinek 

megtalálásához. Legyen tisztában világhírű értékeinkkel. 

- Tudja jellemezni a vizek, vízpartok növény- és állatvilágát. 

- Tudja felismerni és megnevezni a rovar részeit, fejlődési szakaszait. Tudjon fölsorolni 

néhány ismert gyógynövényt és azok hatásait. 

  

Értékelés  

A számonkérés írásban történik feladatlapokon. 

A pontozás értékei: 

0-39 %  elégtelen (1) 

40-65 % elégséges (2) 
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66-70 % közepes (3) 

71-85 %  jó (4) 

86- 100 % jeles (5) 

   

  

Technika és életvitel 

 

1. osztály 

- A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának felismerése, 

megértése.  

- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján. 

- Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

- Képlékeny anyagok, papír, faanyagok magabiztos alakítása. 

- Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 

- A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

- Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

 

2. osztály 

- A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának ismerete 

- A háztartási és közlekedési veszélyek ismerete, egészséges veszélyérzet. 

- Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos 

veszélyforrások ismerete. 

- Példák sorolása az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. 

- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

- Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett szakmák, 

mesterségek ismerete 

- Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete. 

- Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos 

alakítása. 

- Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 

- A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása. 

- A közlekedési veszélyforrások ismerete. Az úttesten való átkelés szabályainak 

ismerete. 

 

Értékelés: 

 

A tanulók teljesítményeinek értékelése: 1.évfolyamon és 2. évfolyam első félévében rövid 

szöveges jelöléssel ,minden tantárgyból a közoktatási törvény által előírt szöveges minősítést 

alkalmazzuk. 

Jelölések:  

 kiválóan megfelelt 

 jól megfelelt 

 megfelelt  

 gyenge 

 nem felelt meg 

 A 2. évfolyam második félévétől a tantárgyi teljesítmények értékelése 1-5-ig érdemjegy 

alkalmazásával történik. 
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3. osztály 

- Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – 

elsajátítása és begyakorlása. 

- Használati utasítások értő olvasása, betartása.  

- Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás 

érvényesülése tárgyalkotáskor).  

- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.  

- Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. Munkaeszközök célszerű megválasztása 

és szakszerű, balesetmentes használata.  

- A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.  

- Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. Elemi higiéniai és 

munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása. 

4. osztály 

- Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek – háztartási praktikák – 

elsajátítása és begyakorlása.  

- Használati utasítások értő olvasása, betartása.  

- Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás 

érvényesülése tárgyalkotáskor).  

- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.  

- Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel. Munkaeszközök célszerű megválasztása 

és szakszerű, balesetmentes használata.  

- A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.  

- Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során. Elemi higiéniai és 

munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.  

Értékelés 

A vizsga ideje: 30 perc 

Gyakorlati feladat: A kijelölt munkadarab elkészítése. 

Értékelés: Esztétikus, precíz munkavégzés. Adott időkeret betartása. 

  

 

Ének – zene 

 

1. osztály 

-  A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt, valamint 5 egyházi éneket elő tudnak adni 

emlékezetből  

- A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). A 

megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltatják meg . 

- A mérő és ritmus megkülönböztetése. 

    Ritmikai elemek, metrum: 
      -     Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel: tá (negyedérték ) 

            titi (nyolcadpár), szün (negyed szünet).  
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      -     Ritmikai elemek jele. 

      -     Ritmikai elemek értéke  

 

 

     Dallami elemek: 

- Tanult dalokból dallamfordulat   

- hangjának kiemelése, megnevezése szolmizációval: dó-szó-mi-lá. 

- A szolmizációs hangok kézjele és betűjele:d- s-m-l. 

- A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz. 

- A szolmizációs hang helye a vonalrendszerben, a kottakép alapjainak  megismertetése. 
 

2. osztály 

- A tanulók 20 népdalt és gyermekdalt,   

- elő tudnak adni emlékezetből c’–c” hangterjedelemben.  

-  A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

- A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). A 

megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltatják meg csoportosan és egyénileg is. A tanult dalok stílusában megszerkesztett 

rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári segítséggel szolmizálva 

éneklik.  

Ritmikai elemek, metrum: 

- A mérő és ritmus megkülönböztetése. 

- Ritmikai elemek megnevezése gyakorlónévvel: tá (negyedérték), titi (nyolcadpár), 

szün(negyed szünet), táá (félérték) és szüün(félérték szünete).  

- Ritmikai elemek jele, ütemmutatók, ütemfajták: (2/4), 4/4. 

       Dallami elemek: 
- Tanult dalok hangjainak ismerete, megnevezése szolmizációval: (szó-mi-lá-) dó-ré- 

alsó lá, 

- A szolmizációs hangok kézjele és betűjele: (s-m-l-) d-r-l, 

- A vonalrendszer megismertetése: (öt vonal, négy vonalköz,) alsó pótvonal, 

- A szolmizációs hangok helye a vonalrendszerben, hangjegy, hangjegyszár irányának 

ismerete) 

 

Értékelés: 

A tanulók teljesítményeinek értékelése: 1. évfolyamon és 2. évfolyam első félévében 

rövid szöveges jelöléssel, minden tantárgyból a közoktatási törvény által előírt 

szöveges minősítést alkalmazzuk. 

Jelölések: 

 kiválóan megfelelt 

 jól megfelelt 

 megfelelt  

 gyenge 

 nem felelt meg 

A 2. évfolyam második félévétől a tantárgyi teljesítmények értékelése 1-5-ig 

érdemjegy alkalmazásával történik. 

 

3. osztály 

- A tanuló 25 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvény, 5 egyházi éneket) el tud 

énekelni emlékezetből a-d” hangterjedelemben több versszakkal. 
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- Képes legyen az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről 

vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni.  

- Képes legyen ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 2/4-es és 4/4-es metrumot helyesen 

hangsúlyozza.  

- A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismeri 

kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassa kézjelről, betűkottáról. A 

megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltatja meg. A rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

szolmizálja.  

- Megkülönbözteti a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudja nevezni a 

zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat.  

- Figyelmesen hallgatja az életkori sajátosságainak megfelelő zenei részleteket. 

 

4. osztály 

- A tanuló 25 dalt (15 népzenei és 5 műzenei szemelvény, 5 egyházi éneket) el tud 

énekelni emlékezetből a-d” hangterjedelemben több versszakkal.  

- Képes legyen az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről 

vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni.  

- Képes legyen ritmusvariációt, ritmussort alkotni. A 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es metrumot 

helyesen hangsúlyozza.  

- A tanult zenei elemeket (pl. metrum, ritmus, dallam, dinamikai jelzések) felismeri 

kottaképről (kézjel, betűkotta). Az ismert dalokat olvassa kézjelről, betűkottáról. A 

megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan, folyamatosan 

szólaltatja meg. A rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről 

szolmizálja.  

- Megkülönbözteti a tudatos zenehallgatást a háttérzenétől. Meg tudja nevezni a 

zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat.  

- Figyelmesen hallgatja az életkori sajátosságainak megfelelő zenei részleteket. 

 

A vizsga ideje: 45 perc 

Értékelés: gyakorlati 

 

Rajz és vizuális kultúra  

 

1. osztály 

- Az ábrázolás anyagaival és technikáival segítséggel, próbálkozva, kísérletezve          

dolgozik. Tudja a festéket oldani, hígítani, sűríteni.  

- Bátran gyúrja az agyagot, lapos és tömbszerű formát is alakít kezével (elsődleges 

mintázó eszköze).   

- Papírtépésben, nyírásban, ragasztásban önálló.  

- Képes a képi-plasztikai önkifejezésre, fantáziavilága bátran, határozottan mutatkozik 

meg.  

- Képes kiemelni a számára fontos képi részleteket, érzelmi indítékból, kiemelési céllal 

díszít, alakít forma-és színritmust.  

- Képes az adott térrész, képfelület betöltésére.  

- Szabadon és bátran használja az életkorára jellemző sajátos, kevert ábrázolási módokat. 

- A megismert munkafogásokat alkalmazni tudja. A rajzeszközöket rendeltetésszerűen 

használja.   
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2. osztály 

- Képes elképzelés és emlékezet alapján ember-és állatfigurákat, különféle formákat 

rajzolni, mintázni, megfigyelni és jelezni az alakok mozgását. Tagoltság, fő forma, 

leglényegesebb részek viszonyának felismerése.  Képes a sokoldalúan megfigyelt 

tárgy ábrázolására, a számára érdekes részlet kiemelésével.  

- Törekszik a színek érzelemközvetítő hatásának kihasználására, gyarapodtak ismeretei a 

színezet, telítettségi és világossági különbségekről (színárnyalatok).  

- Képes sokféle színárnyalat keverésére. Biztonsággal megnevezi a festékszíneket. 

Felismeri a tiszta színeket, ill. azok árnyalatait.  

- Jártas a festés technikájában, tud festéket oldani, keverni, Ismeri, használja a 

papírtépést, ragasztást, hajtogatást, nyírást, kötözést.  

- Képes a megadott térrész, rajzfelület betöltésére elemek rendezésével (komponálás).  A 

számára érzelmileg fontos szereplőt kiemeli – színnel, mérettel, elhelyezéssel, 

arányviszonyokkal, díszítéssel.  

 

Értékelés : 

A tanulók teljesítményeinek értékelése: 

1.évfolyamon és 2. évfolyam első félévében rövid szöveges jelöléssel, minden tantárgyból a 

közoktatási törvény által előírt szöveges minősítést alkalmazzuk. 

Jelölések:  

 kiválóan megfelelt 

 jól megfelelt 

 megfelelt  

 gyenge 

 nem felelt meg 

A 2. évfolyam második félévétől a tantárgyi teljesítmények értékelése 1-5-ig 

érdemjegy alkalmazásával történik. 

 

3. osztály 
- A közvetlen környezet épületeinek, tárgyainak megfigyelése, leírása, elemzése 

(funkció, anyaghasználat, forma). 

- A környezettudatosság lehetőségeinek ismerete. 

- A múzeumok szerepének ismerete. 

- A népi tárgykultúra legjellemzőbb példáinak ismerete, elemzése. 

- A legfontosabb nemzeti szimbólumok felismerése. 

 

4. osztály 

- Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő 

értelmezése. 

- Illusztráció ábrák készítése, egyszerű tárgyak alkotása. 

- Biztonságos anyag –és eszközhasználat. 

- Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések 

elmondása. 

- Különböző típusú médiaszövegek felismerése. 

- Kép és hangrögzítő eszközök használata, elemi technikáinak ismerete. 

- Biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása. 

 

Értékelés 
A vizsga ideje: 45 perc 

Gyakorlati feladat: Adott tárgy(ak) rajza, vagy ismert mese illusztrációja. 
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 Szóbeli: Közös megbeszélés és véleményalkotás.  

A bemutatott vizuális nyelvi kifejezés elemeinek (vonal, szín, forma, kompozíció, stb.) 

célnak megfelelő alkalmazása, technikák, eljárások ismerete. 

 

 

Testnevelés 

 

1. osztály 

 

Futások    

- Kitartó futás közepes iramban. Érezzék meg, tudatosuljon a különbség a gyors és 

közepes iramú futások között.  

Ugrások    

- Szökdelések egy és páros lábon helyben. Stabil egyensúlyi helyzet kialakítása 

szökdelés közben.   Guggolásból felugrások.  

Dobások     

- Egykezes dobások kislabdával távolságra. Tudjanak távolba dobni, célba dobások   

Ügyességi gyakorlatok    

- Labdás ügyesség: különböző méretű labda vezetése és átadása  

- Ügyességi gyakorlatok bizonytalan egyensúlyi helyzetben. Az ember természetes 

mozgásformáinak készség szintű elsajátítása: kúszások, mászások, utánzó járások 

Gimnasztika  

-   Gimnasztikai feladatok utasítás utáni végrehajtása. 2-4 ütemű gyakorlatok 

végrehajtása. Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása. 

Torna   

- Tarkóállás.   

- Guruló átfordulás előre, guggoló támaszból, guggoló támaszba (bukfenc előre).   

- Guruló átfordulás hátra, guggoló támaszból, guggoló támaszba (bukfenc hátra).   

 

2. osztály 

 

Futások: 

- Kitartó futás: Legyenek képesek jó tempójú, folyamatos futásra.  

Ugrások: 

- Szökdelések egy és páros lábon haladással alacsony akadályok fölött indián 

szökdelés előre. Szökdelések oldalirányba haladással.  

Dobások:  

- Dobások különböző súlyú és nagyságú labdával célba. Dobások egy és két kézzel 

szemben álló társhoz. Dobások könnyű labdával különböző távolságokban álló 

társakhoz és célba.  
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Ügyességi gyakorlatok:  

- Kúszások, mászások, függések alacsony magasságú szereken.  

  

Gimnasztika 

- Egyszerű 2-4 ütemű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok. 2-4 ütemű labda- 

és karika-gyakorlatok. 2-4 ütemű nyújtó és ízületi mozgékonyság fejlesztő 

gyakorlatok.  

Torna 

- Gurulóátfordulás előre, hátra különböző kiinduló helyzetekből.  

 

3. osztály 

 

Futások    

- Kitartó futás közepes iramban, dinamikus kar- és lábmozgásokkal. 

Ugrások    

- Szökdelések egy és páros lábon helyben, és oldalirányba haladással. Guggolásból 

felugrások.  

Dobások     

- Egykezes dobások kislabdával távolságra. Tudjanak távolba dobni, célba dobások. 

- Labdavezetés lassú haladás közben.  

Ügyességi gyakorlatok    

- Labdás ügyesség: különböző méretű labda vezetése és átadása  

- Ügyességi gyakorlatok bizonytalan egyensúlyi helyzetben. Az ember természetes 

mozgásformáinak készség szintű elsajátítása: kúszások, mászások, utánzó járások 

Gimnasztika  

-   Gimnasztikai feladatok utasítás utáni végrehajtása. 2-4 ütemű gyakorlatok 

végrehajtása. Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása. 

Torna   

- Tarkóállás.   

- Guruló átfordulás előre, guggoló támaszból, guggoló támaszba (bukfenc előre).   

- Guruló átfordulás hátra, guggoló támaszból, guggoló támaszba (bukfenc hátra).   

- Zsugorfejállás 

- Mászókulcsolás 

 

4. osztály 

 

Futások: 

- Kitartó futás: Legyenek képesek jó tempójú, folyamatos futásra.  

Ugrások: 

- Szökdelések egy és páros lábon haladással alacsony akadályok fölött indián 

szökdelés előre. Szökdelések oldalirányba haladással.  

Dobások:  



61 

 

- Kislabdahajítás helyből és néhány lépés nekifutásból. 

- Dobások különböző súlyú és nagyságú labdával célba. Dobások egy és két kézzel 

szemben álló társhoz. Dobások könnyű labdával különböző távolságokban álló 

társakhoz és célba.  

Ügyességi gyakorlatok:  

- Kúszások, mászások, függések alacsony magasságú szereken,függeszkedés 

bordásfalra.  

Gimnasztika 

- Egyszerű 2-4 ütemű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok. 2-4 ütemű labda- és 

karika-gyakorlatok. 2-4 ütemű nyújtó és ízületi mozgékonyság fejlesztő gyakorlatok.  

Torna 

- Gurulóátfordulás előre, hátra különböző kiinduló helyzetekből.  

- Tarkóállás 

- Kötélmászás mászókulcsolással.  

 

Értékelés 

Gyakorlati vizsga 

A tanulók teljesítményeinek értékelése: 1. évfolyamon és 2. évfolyam első félévében rövid 

szöveges jelöléssel, minden tantárgyból a közoktatási törvény által előírt szöveges minősítést 

alkalmazzuk. 

Jelölések: 

 kiválóan megfelelt 

 jól megfelelt 

 megfelelt  

 gyenge 

 nem felelt meg 

A 2. évfolyam második félévétől a tantárgyi teljesítmények értékelése 1-5-ig érdemjegy 

alkalmazásával történik. 

 

 

Informatika  

 

4. osztály 

Az informatikai eszközök használata. A számítógép, annak főbb egységei, valamint a 

perifériák. Rajzolóprogram használata. Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok 

készítése. A rajzeszközök megfelelő használata. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 

környezet használata. A Logo nyelv használata, parancsok. A böngészőprogram főbb 

funkcióinak használata. A megadott szempontok szerint információt keresés tanári segítséggel. 

Az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelése. A netikett szabályai. Az informatikai 

biztonság. Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. Az informatikai eszközök etikus 

használatára vonatkozó szabályokat. Konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban legyen 

képes megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat. 
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FELSŐ TAGOZAT TANTÁRGYAI 

  

Magyar nyelv 

  

5. osztály 
A hangok, a szóelemek, helyesírási alapelvek, a hangalak és a jelentés kapcsolata, állandósult 

szókapcsolatok, elválasztás, betűrend. 

  

6. osztály 
A szófajok, helyesírásuk, helyes használatuk. 

 

7. osztály 
A szószerkezetek, az egyszerű mondat, nyelvhelyesség, a szóösszetételek és helyesírásuk. 

 

8. osztály 
A mondatfajták, az összetett mondat, helyesírásuk, nyelvhelyesség. 

  

 

Magyar irodalom 

  

5. osztály 
Népköltészeti és műköltészeti alkotások összehasonlítása. A népmese fajtái. A János vitéz 

cselekménye, jellemek. Lírai művek: Arany János: Családi kör, Petőfi Sándor: Egy estém 

otthon, A tintásüveg, Az alföld. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk cselekménye, szerkezete, 

jellemek. 

Irodalomelméleti fogalmak: elbeszélő költemény, mese, népmese, tündérmese, csalimese, 

reális mese, láncmese, népmonda, életkép, idill, jellemkép, tájleíró költemény, irónia, gúny, 

metafora, megszemélyesítés, hasonlat, költői jelző, ellentét, ismétlés, regény, ifjúsági regény, 

líra, epika, dráma, hangsúlyos verselés. 

  

6. osztály 
A mondák fajtái, a népdalok fajtái. A népballadák: Kőmíves Kelemen. A műballadák: Arany 

János: A walesi bárdok, Vörösmarty Mihály: A buvár Kund. Petőfi és Arany barátsága. Arany 

János: Toldi cselekménye, szerkezete, jellemek. Gárdonyi Géza: Egri csillagok cselekménye, 

szerkezete, történelmi háttere, jellemek. Janus Pannonius: Pannónia dicsérete. Balassi Bálint: 

Egy katonaének. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi. 

Irodalomelméleti fogalmak: népmondák, eredetmondák, történelmi mondák, népdal, 

virágének, kesergők, bujdosó énekek, népdalküszöb, népballada, epigramma, episztola, 

előhang, mottó, konfliktus, epizód, költői túlzás, ballada, motívum, elégia, allegória, 

időmértékes verselés. 

  

7. osztály 
A reformkor, a romantika jellemzői. Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, Parainesis. Vörösmarty 

Mihály: Szózat. Petőfi Sándor élete, néhány verse: Füstbement terv, A Tisza, Nemzeti dal, Egy 

gondolat bánt engemet, Szeptember végén, Föltámadott a tenger. Arany János élete, néhány 

műve: Szondi két apródja, Nemzetőr dal, Őszikék. Jókai Mór élete, A kőszívű ember fiai 
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cselekménye, jellemek, történelmi háttere, a romantikus regény. Mikszáth Kálmán élete, A 

néhai bárány, Bede Anna tartozása, a Szent Péter esernyője szerkezete, cselekménye, jellemek. 

Irodalomelméleti fogalmak: romantika, romantikus regény, himnusz, óda, parainesis, tájleíró 

költemény, elégia, novella. 

   

8. osztály 
A Nyugat. Ady Endre élete, néhány műve: Az Értől az Óceánig, A föl-földobott kő, Az Úr 

érkezése. Móricz Zsigmond élete, a Hét krajcár, a Légy jó mindhalálig cselekménye, 

szerkezete, jellemek. Tamási Áron: Ábel a rengetegben cselekménye, jellemek. Babits Mihály: 

Új leoninusok. Juhász Gyula: Magyar nyár 1918. Szabó Lőrinc egy-két műve a 

Tücsökzenéből. József Attila: Curriculum vitae, Istenem, Tiszta szívvel, Mama, A Dunánál. 

Radnóti Miklós élete, Tétova óda, Nem tudhatom, Erőltetett menet. Örkény István egy-két 

egypercese. 

Irodalomelméleti fogalmak: szimbolizmus, impresszionizmus, fejlődésregény, metonímia, 

idill, óda, gondolati költemény, abszurd. 

  

Értékelés 
A tanuló magyar nyelvből írásbeli vizsgát tesz, nyelvtan-helyesírási feladatlapot old meg. 

A feladatlap értékelése:   

91-100% - jeles (5) 

81-90% - jó (4) 

65-80% - közepes (3) 

41-64% - elégséges (2) 

40% alatt elégtelen (1) 

A tanuló magyar irodalomból előbb írásbeli vizsgát tesz, szövegértési feladatlapot old meg, 

majd szóbeli vizsgát köteles tenni. 

Az írásbeli vizsgák időtartama 45 perc. A szóbeli feleletre a felkészülési idő 20 perc, a vizsga 

időtartama max. 10 perc. 

A szövegértési feladatlap értékelése megegyezik a nyelvtan feladatlap értékelésével. 

  

  

Matematika 

  

5. osztály 
A tízes számrendszer ismerete, számok írása, olvasása, műveletek természetes számokkal 

milliós számkörben. Műveleti sorrend ismerete. 

Egész számok, negatív számok ismerete, ellentett, abszolút érték meghatározása. 

Műveletek törtekkel, tizedes törtekkel. Számláló, nevező, közös nevező fogalma. 

Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület mértékegységeinek ismerete, átváltások. 

Geometria: pont, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, síkidom, sokszög, test, csúcs, él, lap, 

merőleges, párhuzamos, szög fogalmának ismerete. Merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése. A téglalap kerülete, területe. 

  

6. osztály 
Műveletek fejben és írásban a természetes számkörben. Műveleti sorrend ismerete. 

Műveletek egész számokkal. 

Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő, terület, térfogat mértékegységeinek ismerete, átváltások. 

Műveletvégzés a törtszámok körében. Negatív törtek. 

Műveletek tizedes törtekkel. Az átlag kiszámítása. 
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Osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma, oszthatósági szabályok. 

Egyszerű arányossági feladatok megoldása. 

Egyszerű százalékszámítási feladatok. 

Téglatest felszínének, térfogatának meghatározása. 

Háromszögek, négyszögek szerkesztése, tengelyes tükrözés végrehajtása. 

  

7. osztály 
A racionális számok alakjai. Műveletek racionális számokkal. Arányos következtetések. 

Százalékszámítás. Kamatszámítás. A hatványozás. Műveletek azonos alapú hatványokkal. 

Műveletek azonos kitevőjű hatványokkal. Algebrai kifejezések. Műveleti sorrend. Egytagú és 

többtagú algebrai kifejezések. Összevonás, egynemű kifejezések. Egytagú algebrai kifejezések 

szorzása, osztása. Kéttagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval. Kiemelés. Vegyes feladatok. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek. Síkgeometria. Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria. 

Szögpárok, a háromszög belső szögeinek összege. Középpontosan szimmetrikus négyszög: a 

paralelogramma. A trapéz. A paralelogramma, a trapéz és a háromszög középvonala. A 

háromszögek csoportosítása, egybevágósága. A háromszög köré írt kör. A háromszög belső 

szögfelezői, a beírható kör. A magasságvonal és a súlyvonal. A háromszög szögeivel 

kapcsolatos összefüggések. Sokszögek. A háromszögek területe. A négyszögek területe. A kör 

kerülete, területe.  Egyenesek, síkok, testek a térben. Henger, hasáb. A hasáb és a henger 

felszíne. A hasáb és a henger térfogata. Halmazok, kombinatorika.   Komplementer halmaz. 

Halmazok metszete és egyesítése.  Sorozatok. Grafikonok. Hozzárendelések. Függvények. A 

függvények ábrázolása. A lineáris függvény meredeksége. Egyenletek grafikus megoldása. 

Adatok elemzése, átlag, medián. A módusz, a gyakoriság és a relatív gyakoriság. A 

valószínűség becslése. 

  

8. osztály 
Algebrai kifejezések. Egyenleteket, egyenlőtlenségek. Többtagú algebrai kifejezések szorzása. 

Összeg, különbség négyzete.  Összeg és különbség szorzata.  Kiemelés, szorzattá alakítás. 

Algebrai törtek.  Egyenletek megoldása szorzattá alakítással. Vegyes feladatok. Egyenletek 

alkalmazása feladatmegoldásban.  Halmazok.  Geometria.  A terület. A négyzetgyökvonás. 

Pitagorasz tétele. A Pitagorasz-tétel alkalmazásai.  A testek csoportosítása. Kúp, gúla. 

Csúcsok, élek, lapok. Testek hálója. Testek felszíne. A gúla felszíne.  Testek térfogata. A gúla 

térfogata. Testek felszíne és térfogata. A kúp és a gömb felszíne, térfogata.  Az eltolás. A 

vektorok. A párhuzamos eltolás alkalmazása, szerkesztések. Egybevágósági transzformációk. 

A középpontos hasonlóság. Függvények, sorozatok. Függvények tulajdonságai. Az 

abszolútérték-függvény. Másodfokú függvények. Egyéb függvények.  Sorozatok. Számtani 

sorozat, mértani sorozat. Statisztika, valószínűség. Adatok elemzése. 

  

Értékelés 
  

A tanuló matematikából írásbeli és szóbeli vizsgát tesz, matematika feladatlapot old meg. 

A feladatlap értékelése:   

91-100% -jeles (5) 

81-90% - jó (4) 

65-80% - közepes (3) 

41-64% - elégséges (2) 

40% alatt elégtelen (1) 

Az írásbeli vizsgák időtartama 45 perc. A szóbeli feleletre a felkészülési idő 20 perc, a vizsga 

időtartama 10-20 perc. 
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 Angol nyelv 

  

5. osztály 

Köszönés, bemutatkozás – Személyes információ kérése, nyújtása.  Idő kifejezése, napirend, 

szabadidős tevékenységek, sportok, hangszerek. Egyszerű jelen idő – cselekvés, történés, 

létezés. 

Szobák, bútorok, berendezési tárgyak a lakásban. Térbeli viszonyok – there is/are, a hely 

elöljárói.  Épületek, tágabb környezetünk bemutatása, útbaigazítás. 

Személyek bemutatása, külső tulajdonságok. Képleírás – folyamatos jelen idő – kijelentés, 

tagadás, kérdés. Ruhaneműk, árak, vásárlás. 

  

6. osztály 

Sport, érdeklődési kör, személyes adatok. Személyek bemutatása, külső tulajdonságok. 

Képleírás – folyamatos jelen idő – kijelentés, tagadás, kérdés. Ruhaneműk, árak, vásárlás.  

Napirend, iskolai élet, hónapok, szabadidős tevékenységek, házimunka.  Cselekvés, történés, 

létezés – egyszerű jelen idő, az időhatározószók szerepe, helye a mondatban. 

Állatkerti állatok – folyamatos jelen idő és az egyszerű jelen idő. Személyes névmások 

tárgyesete. Modalitás – must, can.  Utazással kapcsolatos szókincs – a múlt kifejezése.  Múltra 

vonatkozó információ kérése, adása. Ételek, italok – megszámlálható, megszámlálhatatlan 

főnevek. 

  

7. osztály 

Köszönés, számok, betűzés, üdvözlés, utasítás adása, kép leírása, országok neve, családtagok 

bemutatása, a hét napjai, idő kifejezése, napi teendők felsorolása, szabadidős tevékenységek, 

sportok, hangszerek neveinek ismerete, egyes szám, többes szám megkülönböztetése, létige 

ismerete, személyes névmás alany-és tárgyesete, birtokos névmás, birtoklást kifejező segédige 

elsajátítása, egyszerű jelen alkalmazása, térbeli tájékozódás, elöljárószavak ismerete, szobában 

található tárgyak megnevezése azok elhelyezése egymáshoz viszonyítva. Szobák ismerete, ház 

részeinek bemutatása. Város részei, főbb pontjai, épületei a városnak, tájékozódás, létezés 

kifejezése, képesség kifejezése, birtokviszony kinyilvánítása, külső leírása az embereknek, 

ruházat jellemzése, két alapvető igeidő ismerete és megkülönböztetése, egyszerű jelen és 

folyamatos jelen. Napok, hónapok neveinek ismerete, dátumok, számnevek, múlt idő, 

egyszerű jelen, egyszerű múlt, jelenről általánosságban írni, beszélni, múltról rövidebb 

elbeszélést tartani. Ételek neveinek megismerése, mennyiség kifejezése, 

megszámlálható/megszámlálhatatlan főnevek elkülönítése, vásárlás, névelő használata, 

„some/any” megfelelő alkalmazása. Földrajzi nevek, képződmények megismerése, hónapok 

nevei, évszakok jellemzői, jövő idő kifejezése, levélírás, melléknevek és határozók helyes 

alkalmazása.  

  

8. osztály 

Bemutatkozás, személyes adatok, család, rokonság.  Az otthon bemutatása – térbeli viszonyok, 

a hely elöljárói.   Napirend, házimunka, szabadidős tevékenységek - Cselekvés, történés, 

létezés – egyszerű jelen idő.  Képleírás - folyamatos jelen idő.  Történetmesélés – egyszerű 

múlt idő. Múlt idejű történések kifejezése – folyamatos múlt idő.  

Jövőidejűség – going to, will használata.  Épületek, látnivalók – útbaigazítás.  Személyes 

élmények, tapasztalatok – az igék három alakja, present perfect.  Betegségek, bajok, 

tanácsadás. 
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Német  nyelv 

  

5. osztály  

Köszönés, bemutatkozás – Személyes információ kérése, nyújtása.  Idő kifejezése, a hét 

napjai, hónapok, évszakok, napirend, szabadidős tevékenységek. Sorszámnevek. A főnevek 

többes száma, tárgy esete.  Jelen idő – cselekvés, történés, létezés. Összetett múltidő -gyenge 

és erős igék.  A segédigék elbeszélő múlt idejű alakja.  A jövő idő használata. 

Szobák, bútorok, berendezési tárgyak a lakásban. Térbeli viszonyok kifejezése egyszerű 

elöljárós szerkezetekkel (in, im, auf ).  Épületek, tágabb környezetünk bemutatása. 

Személyek bemutatása, külső tulajdonságok. Képleírás, kijelentés, tagadás, kérdés. 

Ruhaneműk, árak, vásárlás, házimunka, barátság, tantárgyak, iskola. 

  

6. osztály  

Sport, érdeklődési kör, személyes adatok. Személyek bemutatása, külső tulajdonságok. 

Képleírás, kijelentés, tagadás, kérdés. Sport, ünnepek (születésnap), vásárlás.  Napirend, 

iskolai élet, hónapok, szabadidős tevékenységek.  Cselekvés, történés, létezés, elbeszélő múlt 

idő, az időhatározószók szerepe a mondatban. Felszólítás. A főnév részes határozós és birtokos 

esete. 

Állatkerti állatok – Személyes névmások tárgyesete. Modalitás – müssen, können, wollen, 

mögen.  Nyaralással kapcsolatos szókincs – a múlt kifejezése.  Múltra vonatkozó információ 

kérése, adása. Ételek, italok – megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek. 

  

7. osztály  

Üdvözlés, jó kívánság, utasítás adása, kép leírása, családtagok bemutatása, a hét napjai, idő 

kifejezése, napi teendők felsorolása, szabadidős tevékenységek, sportok, hangszerek neveinek 

ismerete, egyes szám, többes szám megkülönböztetése, létige ismerete, személyes névmás 

alany-és tárgyesete, birtokos névmás, a főnév birtokos esete, a tanult igeidők alkalmazása, 

térbeli tájékozódás, elöljárószavak ismerete, szobában található tárgyak megnevezése azok 

elhelyezése egymáshoz viszonyítva. Szobák ismerete, ház részeinek bemutatása. Város részei, 

főbb pontjai, épületei a városnak, tájékozódás, létezés kifejezése, képesség kifejezése, 

birtokviszony kinyilvánítása, külső leírása az embereknek, ruházat jellemzése. Napok, 

hónapok neveinek ismerete, dátumok, számnevek, múltról rövidebb elbeszélést tartani. Ételek 

neveinek megismerése, mennyiség kifejezése, megszámlálható/megszámlálhatatlan főnevek 

elkülönítése, vásárlás. Földrajzi nevek, levélírás, melléknevek fokozása, ragozása (der schöne 

Rock) és határozók helyes alkalmazása.  

  

8. osztály 

Bemutatkozás, személyes adatok, család, rokonság.  Az otthon bemutatása – térbeli viszonyok, 

a hely elöljárói.   Napirend, házimunka, szabadidős tevékenységek, nyaralás, betegségek. 

Cselekvés, történés, létezés – egyszerű jelen idő.  Képleírás - folyamatos jelen idő.  

Történetmesélés – egyszerű múlt idő. Múlt idejű történések kifejezése – összetett múlt idő.  

Jövőidejűség – a werden ige használata.  Épületek, látnivalók – útbaigazítás, tájékozódás. 

Járművek, országnevek, a német nyelvterület nevezetességei. Személyesélmények, 

tapasztalatok – az igék három alakja.  
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Értékelés 
  

A tanuló angol és német nyelvből írásbeli vizsgát tesz, nyelvtan és szövegértési feladatokat old 

meg. 

A feladatlap értékelése:       

91-100% - jeles (5) 

81-90% - jó (4) 

65-80% - közepes (3) 

41-64% - elégséges (2) 

40% alatt elégtelen (1) 

A tanuló szóbeli vizsgát tesz az adott társalgási témakörökből. 

Az írásbeli vizsgák időtartama 45 perc. A szóbeli feleletre a felkészülési idő 10 perc, a vizsga 

időtartama 10-20 perc. 

  

  

  

Hit-és erkölcstan 

  

 5. osztály 

 A következő történetek korosztályi szintű ismerete: 

o A bűneset, 

o Bábel tornya, 

o Dániel az oroszlánok vermében, 

o Három ifjú a tüzes kemencében, 

o A magvető példázata, 

o Az igazgyöngy példázata. 

A következő személyek korosztályi szintű ismerete: Illés, Dániel, Jónás, Keresztelő János, 

Máté, Pál apostol, Luther Márton. 

A következő fogalmak korosztály szinten való megfogalmazása: kísértés, érték, Messiás, 

Krisztus. 

A református istentisztelet fő részeinek ismerete.  Az első keresztyén gyülekezet fő 

jellemvonásainak ismerete. 

Az egyházi év fő ünnepeinek ismerete (neve, mikor és mit ünneplünk). 

 

6. osztály 

A következő bibliai történetek korosztályi szintű ismerete: 

 

o Az aranyborjú, 

o A tékozló fiú példázata, 

o Adós szolga példázata 

o A tíz leprás meggyógyítása. 

A következő személyek korosztályi szintű ismerete: Dávid, Mózes, Nábót, Kálvin János, 

István király, és legalább egy, a környezetben élt magyar reformátor. 
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A reformáció és az úrvacsora fogalmának és jelentőségének az ismerete. 

A Tízparancsolat, az Apostoli Hitvallás, a Biblia könyveinek, valamint a Mt 22, 37-40 

memoriter szintű ismerete. 

 

7. osztály 
A tanulók tudják elhelyezni az egyház megalakulását időben és térben. A pünkösdi ünnep 

tartalma és jelentősége. Palesztina Jézus idejében; Jeruzsálem jelentősége; naptárunk-

időszámításunk kezdő-pontja Kr. e. – Kr. u., ill. i. e. és i. u. jelzés ismerete. 

Legyen nyilvánvaló az európai kultúra ezeréves kialakulása során a keresztyénség jelentősége 

és az egyház szerepe. Ugyanakkor világosan lássák a tanulók, hogy akkor vált az egyház a 

fejlődés és társadalmi haladás akadályává, amikor nem Isten Igéje útmutatását figyelte. 

A reformáció szó helyes értelmezése, a reformáció századának és a külhoni reformátorok 

neveinek megtanulása. Luther Márton, Kálvin János életén keresztül tudja elmondani a 

reformáció legfontosabb jellemzőit. Ismerje a legfontosabb magyar reformátorok neveit, egy 

mondatban jelentőségüket. Ismerjen református fejedelmeket, és tudjon a reformáció és 

ellenreformáció politikai, egyházi küzdelmeiről. 

Ismerje az alábbi szavak értelmét: misszió, evangélizáció, ökumenikus mozgalmak; a 

legrégibb kollégiumaink felsorolása (Debrecen, Pápa, Sárospatak) és az adott helyhez a 

legközelebbi református iskola megnevezése. 

Tájékozott legyen a tanuló, hogy gyülekezete melyik nagyobb egységbe tartozik. Legyen 

személyes ismerete is gyülekezeti-egyházi vezetőkről és tisztségviselőkről. 

  

8. osztály 

Ismerje Jézus első tanítványainak nevei, foglalkozásuk, elhívásuk történetét. Zákeus és a 

gazdag ifjú történetének ismerete, összehasonlítása, elemzése, saját álláspont kialakítása. A 

bibliai hitvalló életek jellemzői és értelmezésük a saját életükre nézve. Az Apostoli Hitvallás 

szövegének ismerete, tartalmi elemzése. Ismerje az istentisztelet elemeit: fohász, éneklés, 

lekció, textus, prédikáció, elő- és utóima, adakozás, áldás. A sákramentum fogalma, a 

szereztetési igék, a sákramentumok liturgiájának ismerete. A diakónia fogalma. A református 

egyház szeretetintézményeinek fő típusai. A diakónus fogalma, tevékenysége. A bibliai 

történetek (Mt 6, 25k; Lk 2, 41kk; Mk 2, 1kk; Mt 7, 12) alapján megfogalmazni saját 

lehetőségeiket a személyes hitvallásban. 

  

Értékelés 
Számonkérés: szóban történik. Felkészülési idő 15 perc. 

  

   

Történelem 

  

5. osztály 
Nagy történelmi korok felsorolása 

Ókori keleti birodalmak felsorolása, nagy folyóik – 1 választott birodalom jellemzése 

Ókori Görögország Athén – Spárta különbsége 

Görög-perzsa háborúk legfontosabb csatái 

Hogyan lett Róma a világ ura? 

Magyar  őstörténet: őshazák, nomád életmód, vérszerződés, honfoglalás 
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6. osztály 
A feudalizmus általános jellemzése fogalmakon keresztül: feudalizmus, földesúr – jobbágy, 

uradalom. hűbéri lánc, városok kialakulás, céhek, nagy kereskedelmi útvonalak. 

Magyar történelem: Árpád-házi királyaink tettei (I. István, I. András, I. László, IV. Béla) 

Vegyesházi uralkodók: Anjouk, Zsigmond, Hunyadiak és a török, mohácsi csata. 

Újkor hajnala: nagy földrajzi felfedezések, reformáció, angol polgári forradalom. 

Három részre szakadt Magyarország részei, várháborúk, függetlenségi harcok. 

 

7. osztály 
A nagy francia forradalom előzményei és következményei Európában. 

A Rákóczi szabadság harc utáni Habsburg berendezkedés és következményei. 

Az 1848/49-es forradalmak és szabadságharc. 

A dualizmus és az I. világháborúhoz vezető út. 

  

8. osztály 
Az I. világháború következményei Európában és Amerikában (nagy világgazdasági válság, 

szélső jobb és bal megmozdulások 

Magyarország helye a két világháború között. 

A II. világháború legfontosabb eseményei. 

  

Minden évfolyamon kapcsolva a topográfiai és kronológiai ismereteket, valamint fogalmak 

használata. Egész mondatos, ok-okozati összefüggéseket feltáró előadásmódot használva. 

  

Értékelés 
A tanuló történelemből szóbeli vizsgát tesz. Felkészülési ideje 20 perc, vizsga időtartama 

maximum 15 perc. 

  

 

Természetismeret 

  

5. osztály 
Tájékozódás a térképen: A térkép fogalma, irány és távolság meghatározása, a világtájak, a 

domborzat és a vizek ábrázolása, hazánk domborzati, közigazgatási és éghajlati térképeinek 

értelmezése, a Föld mágneses mezeje. 

Az időjárás és éghajlat elemei: Az időjárás és az éghajlat elemeinek jellemzői, hazánk 

éghajlata. 

Változó földfelszín: A lánchegységek, a röghegységek és a vulkanikus hegységek kialakulása 

és jellemzői, a síkságok és alföldek keletkezése, a vizek munkája, kőzeteink jellemzői. 

Állatok a házban és a ház körül: a háziasítás, háziállataink jellemzői (kutya, házimacska, házi 

sertés, szarvasmarha, házityúk, házi kacsa) Növények és állatok a kertben: A virágos növények 

jellemzői, a virág szerkezete. A szilvafa, a szőlő, a paprika, a paradicsom, a fejes káposzta, a 

vöröshagyma, a sárgarépa, a petrezselyem, a tulipán, a burgonya, a veteménybab és a 

veteményborsó jellemzői. A földigiliszta, a májusi cserebogár, a burgonyabogár és a 

káposztalepke tulajdonságai. 

  

Fogalmak: térkép, méretarány, mágnes, mágneses mező,  síkság, dombság, hegység, időjárás, 

éghajlat, gyűrődés, vetődés, láva, magma, kürtő, kráter, üledék, hordalék, vulkanikus kőzet, 

üledékes kőzet, talaj, feltöltődés, vízjárás, áradás, apadás, macskaféle, kutyaféle, emlős, madár, 
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virág, termőlevél, ivarlevél, gyökérzet, raktározó gyökérzet, lágyszár, fás szár, egyszikű, 

kétszikű,  ízeltlábú, bogár, biokertészet. 

  

6. osztály 
A Föld, életünk színtere: A Föld alakja, mozgásai és annak következményei. Tájékozódás a 

földrajzi fokhálón. A Föld éghajlati övezetei, az éghajlat-kialakító és éghajlat módosító 

tényezők, Európa éghajlatai. 

Hazánk Magyarország: Nagytájaink és jellemzőik (éghajlat, felszín, mezőgazdaság és ipar) 

Hazai erdőink: Az erdő fogalma, fajtái, jellemzői, életközössége.(fás szárúak, lágyszárúak, 

rovarok, madarak, emlősök, gombák az erdőben: a  kocsánytalan tölgy, a bükk, az erdei fenyő, 

a lucfenyő, szarvasbogár, gyapjaslepke, a nagy fakopáncs, a széncinege, a fülemüle, a k. 

keresztespók,  a k. kullancs, az erdei pajzsika, a hóvirág, a seprűmoha, az erdei csiperke, a 

gyilkos galóca, az éti csiga, az erdei egér, az erdei vöröshangya, a gímszarvas, a vaddisznó, a 

róka, az erdei fülesbagoly jellemzői. 

Víz, vízpart élővilága: A víz, mint élőhely jellemzői, a vízben élő egysejtűek (papucsállatka, 

óriás amőba, zöld szemes ostoros), vízi és vízparti növények (nád, gyékény, fonalas 

zöldmoszat), vízi és vízparti állatok (tavi kagyló, orvosi pióca, kecskerák, szitakötő, 

szúnyogok, ponty, lesőharcsa, kecskebéke, vízisikló, vidra, tőkés réce) jellemzői. 

Élt a füves területen:  A rét, mint élőhely jellemzői. Lágyszárúak, ipari növények (napraforgó, 

cukorrépa,) ízeltlábúak (olasz sáska, zöld lombszöcske, mezei tücsök), rovarevők (keleti sün, 

b. varangy, fürge gyík), emlősök (vakondok, mezei pocok, mezei nyúl), madarak (f. gólya, 

fácán, vetési varjú) jellemzői. 

  

Fogalmak:  forgás, keringés, éghajlat, süllyedés, erdő, lombhullató, örökzöld, egyszikű, 

kétszikű, egylaki, kétlaki, szélporozta, rovarporozta, rovar, cserje, moha, haraszt, gomba, pók, 

puhatestű, madár, emlős, egysejtű, hal, gerinces, rét,  feltöltődés, környezetszennyezés, 

környezetvédelem. 

  

Értékelés 
A tanuló szóbeli vizsgát tesz, amely magában foglal témánként egy-egy kifejtendő kérdést, 

néhány fogalmat, valamint ábrafelismerést, magyarázatot.  A szóbeli vizsga felkészülési ideje 

maximum 15 perc. 

  

 

Fizika 

  

7. osztály  

- A testek mozgása 
 A mozgás. Az erőhatás és az erő. A tehetetlenség és a tömeg. A hely és mozgás 

viszonylagos. Hogyan és mivel jellemezhető a testek helye és mozgása? Miért 

alkalmazunk koordinátarendszereket? A sebesség. A sebesség változó mozgásnál. A 

sebességvektor. A változó mozgás. Az egyenletesen változó mozgás. Szabadesés. 

Gyorsulás. Nehézségi gyorsulás. Pillanatnyi sebesség. Az út. Az egyenlőtlenül változó 

mozgás átlaggyorsulása. Tömeg, lendület, erő. A tehetetlenség törvénye és az inercia 

rendszer. A tehetetlenség és a tömeg. Mozgás, mozgásállapot. Mit tanultunk a 

tehetetlenségről? 

Dinamikai tömegmérés. Lendület, lendület megmaradás.  Zárt rendszer. Lendület. A 

lendületvektor. Változik-e a zárt rendszer lendülete?  A lendület és a mozgási energia. 

Erőhatás, erő. Az erő mértékegysége. Különféle erőhatások és következményeik. Súrlódás, 
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közegellenállás. A csúszási súrlódás. Gördülési ellenállás. Tapadási súrlódás. 

Közegellenállás. Körmozgás. Rezgőmozgás. A hullámmozgás. Hely, helyzet, mozgás, 

nyugalom. Kölcsönhatás, állapot változás A mozgások és dinamikai feltételük.  

- Egyensúly folyadékokban és gázokban 
A nyomás. Hasonlítsuk össze a felületek összenyomódásának nagyságát! A nyomás 

növelése és csökkentése a gyakorlatban. Nyomás folyadékokban és gázokban. A 

folyadékok nyomása. Mitől függ a hidrosztatikai nyomás? A hidrosztatikai nyomás 

kiszámítása. Nyomás a folyadékok belsejében. A gázok nyomása. Van-e súlya a 

levegőnek? A légnyomás és mérése. Mitől függ a légnyomás? A gáz nyomása zárt 

tartályban. Mitől függ a gázok nyomása? Nyomáskülönbségen alapuló eszközök. A 

nyomásról tanultak összefoglalása. Közlekedőedények, hajszálcsövek. Szilárd test 

egyensúlya folyadékokban és gázokban. Emlékeztető az erőről tanultakra. A felhajtóerő. 

Mitől függ a felhajtóerő nagysága? (Arkhimédész törvénye) A testek úszása, lebegése és 

elmerülése.  

- A teljesítmény, a hatásfok és az egyszerű gépek    

Az energiaváltozással járó folyamatok jellemzői. Az energiáról és az energiaváltozásról 

tanultak ismétlése. A teljesítmény. A hatásfok. Mikor gazdaságos egy folyamat? Egyszerű 

gépek. Az emelők. Milyen mennyiséggel jellemezhető az erő forgatóhatása? Milyen típusú 

emelőket ismerünk? Energia megmaradás az emelőknél. Emelő típusú egyszerű gépek. A 

hengerkerék. Csigák. A lejtő. Mekkora erővel egyensúlyozható egy test a lejtőn? Energia 

megmaradás a lejtőn. Lejtő típusú egyszerű gépek. Hőerőgépek. Gőzturbina. Belső égésű 

hőerőgépek. 

  

 

 8. osztály 

- Az elektromos áram 
A testek elektromos tulajdonsága. Az elektromosságról tanultak. A testek részecskéinek 

szerkezete. Mi az oka a testek elektromos állapotának? Az elektromos megosztás. Hogyan 

hasonlíthatjuk össze a testek elektromos állapotát? Az elektromos áram. Vezető és 

szigetelő anyagok. Az elektromos áram. Az áramerősség. Az elektromos áramkör. Az 

áramforrások. Egyszerű áramforrások. Mi a feltétele az elektromos áramnak? Áramköri 

jelölések. Az áramerősség mérése. Az elektromos áram hatásai. Hogyan mérhető az áram 

erőssége? Hogyan kell használni az ampermérőt? Hogyan lehet fogyasztókat áramkörbe 

kapcsolni? Fogyasztók soros kapcsolása. Fogyasztók párhuzamos kapcsolása. Az 

elektromos feszültség. Az elektromos mező munkája. Mitől függ az elektromos mező 

munkája? Az elektromos feszültség. Hogyan kell feszültséget mérni? Áramforrások 

kapcsolása. Az elektromos ellenállás. Az elektromos fogyasztók ellenállása, Ohm 

törvénye.  Az elektromos ellenállas kiszámítása. Vezetékek elektromos ellenállása. Több 

fogyasztó együttes ellenállása. Sorosan kapcsolt fogyasztók az áramkörben. Párhuzamosan 

kapcsolt fogyasztók az áramkörben. Változtatható ellenállások az áramkörben. 

Változtatható ellenállások a technikában.  

- Az elektromos áram hatásai,  az indukció 
A feszültség. Az elektromos áram. Az elektromos ellenállás. Mágneses jelenségek. A rúd 

mágnes mágneses mezője. Az elektromos munka és teljesítmény.  Az elektromos mező 

munkája. Az elektromos teljesítmény. Milyen adatokat tüntetnek fel az elektromos 

berendezéseken?  Mit mér a "villanyóra"? .Az elektromos és mágneses mező 

kölcsönhatása. Az áramjárta vezető mágneses mezője. Milyen az egyenes vezető mágneses 

mezője? Tekercs mágneses mezője. Az elektromágneses indukció. Mitől függ az indukált 

feszültség? Az indukált áram.  A váltakozó áram. A tekercsben indukált áram erősségének 

változása az idő függvényében. A váltakozó elektromos áram mágneses hatása. A 



72 

 

transzformátor. Mitől függ a szekunder feszültség? Az energia megmaradás törvénye a 

transzformátornál. A transzformátor gyakorlati alkalmazása. A transzformátor szerepe az 

elektromos hálózatban. Az elektromágnes és gyakorlati alkalmazásai. Hogyan működnek 

az elektromos mérőműszerek? Hogyan működik az elektromos csengő? Mi a szerepe az 

automata biztosítéknak? Az elektromotor. A váltakozó áram hőhatása. Elektromos 

melegítő eszközök. Mi a szerepe az olvadó biztosítéknak? Az izzólámpa. A váltakozó áram 

kémiai hatása. Az elektromos és mágneses mező kölcsönhatásának gyakorlati alkalmazása. 

Hogyan alakítható a hang elektromos jellé? A mikrofon. A telefon. A magnetofon. 

Lemezjátszó. Egyenirányítók, erősítők. Az elektromágneses rezgések és hullámok. 

Hogyan hozható létre elektromos rezgés? Mi az elektromágneses hullám? Elektromágneses 

hullámok a távközlésben. A távíró működése. A rádiózás. A televízió.  

- Fénytan 
 A fény, anyag. A fény, mint kölcsönható partner.  Mit nevezünk fénysugárnak? Mi 

bizonyítja a fotonok létezését? Mi bizonyítja a fény hullámszerűségét? Hogyan terjed a 

fény egynemű anyagban? A fényvisszaverődés. Mikor látjuk a testeket? Mi történik 

fényvisszaverődéskor? A fényvisszaverődés törvényei. Hogyan keletkezik a kép a 

síktükörben? Mit nevezünk gömbtükörnek?  A gömbtükrök nevezetes elemei. Hogyan 

verődik vissza a fény a homorú gömbtükörről? Milyen a homorú gömbtükörben látott kép? 

Hol használjuk a homorú gömbtükröket? A domború gömbtükör képalkotás. A fénytörés. 

Mi történik fénytöréskor? Hogyan halad át a fény átlátszó párhuzamos falú lemezen vagy 

prizmán? Mit nevezünk fénytani lencsének?  A domború lencse nevezetes elemei. 

Nevezetes sugármenete. A gyűjtőlencse képalkotása. Optikai eszközök. Milyen kép 

keletkezik a fényképezőgépben? Az emberi szem képalkotása. Hogyan működik a 

vetítőgép? Hogyan nagyít a mikroszkóp? A távcsövek. A színek. Mi a színkép? Mitől függ 

a testek színe? Mikor látunk szivárványt? 

  

Értékelés 
A tanuló fizikából írásbeli és szóbeli vizsgát tesz, fizikai számítási feladatlapot old meg. 

A feladatlap értékelése:   

91-100% - jeles (5) 

81-90% - jó (4) 

65-80% - közepes (3) 

41-64% - elégséges (2) 

40% alatt elégtelen (1) 

Az írásbeli vizsgák időtartama 45 perc. A szóbeli feleletre a felkészülési idő 20 perc, a vizsga 

időtartama max. 10 perc. 

  

  

Kémia 

  

7. osztály 
A kémia története. Az anyagok csoportosítása. Az anyagok tulajdonságai, változásai. A 

halmazállapotok jellemzése, változását kísérő energiaváltozások. Keverékek típusai, 

elválasztásuk. Oldatok összetétele, tömegszázalék. Az oldhatóság. 

Anyagszerkezet: Az atom és az elemi részecskék. Az elemek és a vegyületek. Relatív 

atomtömeg, anyagmennyiség, moláris tömeg. Vegyjel és a képlet jelentése. Az elektronok az 

atomokban. Az elemek periódusos rendszere. Az ionok. Kémiai kötések: kovalens, ionos, 

fémes. A vegyületek molekulái. A kémiai változások típusai, jellemzőik. 
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8. osztály 
Nemfémes elemek: A hidrogén, nemesgázok, halogénelemek (klór, bróm, jód), oxigén, kén, 

nitrogén, foszfor, szén, szilícium jellemzése  kémiai változásaik, vegyületeik jellemzése és 

változásaik. 

Fémes elemek: általános jellemzése, kémiai tulajdonságai, előállítása és korróziója. Alkáli- és 

alkáliföldfémek jellemzői, vegyületei.  Az alumínium, az ón és az ólom. Az alumíniumgyártás. 

Az átmenetifémek: vas (vasgyártás). 

  

Értékelés 
A tanuló szóbeli és írásbeli vizsgát is tesz kémiából. 

A tanuló előbb írásbeli vizsgát tesz, feladat lapot old meg a megjelölt témakörökből, majd 

szóbeli vizsgát köteles tenni. 

Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc. A szóbeli feleletre a felkészülési idő 20 perc, a vizsga 

időtartama max. 10 perc 

A feladatlap értékelése:    

91-100%- jeles (5) 

81-90%- jó (4) 

65-80% - közepes (3) 

41-64%- elégséges (2) 

40% alatt- elégtelen (1) 

 

Biológia 

  

7. osztály 
Távoli tájak: A trópusi esőerdők, a szavannák, a sivatag, és a mediterrán tájak jellemzői, 

növényei és állatai.  A mérsékelt övezet élővilága és termesztett növényei, a mérsékelt övi 

füves puszták, a tajga, a tundra, a magashegységek, a sarkvidékek és a tengerek élővilága. 

Az élővilág általános jellemzése: A bioszféra, az élő és élettelen környezeti tényezők és 

hatásaik, a táplálkozási kapcsolatok, a természetes és mesterséges életközösségek. A 

levegőszennyezés, a vízszennyezés és a talajszennyezés. 

Az élőlények rendszerezése: A rendszertan alapjai, a kezdetleges sejtmagvasok, a vírusok, a 

valódi sejtmagvasok országa, a növények országa ( moszatok, zuzmók, mohák, harasztok, 

nyitvatermők és zárvatermők törzse), a gombák országa. 

Az állatok országa ( szivacsok, csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak és a gerincesek 

törzse). 

  

Fogalmak:  lián, fán lakó növény, macskaféle, páros ujjú patás, páratlan ujjú patás, kérődző, 

szarv,  kitin, bioszféra,életközösség, tűrőképesség, szűktűrésű, tágtűrésű,  termelő, fogyasztó, 

lebontó,  tápláléklánc, szimbiózis, együttélés, versengés, üvegházhatás, savas eső, szmog, 

törzs, osztály, faj, moszat, zuzmó, moha, haraszt, nyitvatermő, zárvatermő, egyszikű, kétszikű, 

gomba, szivacs, csalánozó, gyűrűsféreg, puhatestű, ízeltlábú, pók, rák, rovar, bogár, gerinces, 

hal, kétéltű, hüllő, madár, emlős, méhlepényes emlős, erszényes emlős. 
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8. osztály 
Testfelépítés: Testünk szerveződési szintjei, tápanyagaink, vitaminok, a sejtek jellemzői, 

testünk szövetei és azok tulajdonságai, testünk váza, a mozgás szervrendszere és alkotói, 

mozgásszervi betegségek. 

Szervezetünk anyagcseréje: A táplálkozás szervrendszere és alkotói, az emésztés folyamata, 

emésztési problémák, a légzés szervrendszere és annak betegségei, a vér és a keringés, a 

vérkeringés betegségei, a kiválasztás szervrendszere és betegségei. 

Szabályozás: A szabályozás folyamata, feltételes és feltétlen reflexek, a látás, a tapintás, a 

hallás, a szaglás és az ízlelés, idegi és hormonális szabályozás és azok problémái. 

Szaporodás: a szaporodás szervrendszere, az ember szaporodása, a nemi hormonok szerepe és 

működése, öröklődés, az ember életszakaszai. 

  

Fogalmak: sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet, életközösség, bioszféra,  sejtmag, 

sejtplazma, örökítőanyag, kromoszóma, DNS, gén, csontszövet, izület, rándulás, ficam, 

húzódás, zúzódás, tápanyag, emésztés, felszívás, fogszuvasodás, gyomorfekély, hányás,  

gázcsere,  asztma, hurutos meghűlés, diffúzió, nyomáskülönbség, védelmi vonal, hemoglobin, 

szűrlet, vizelet, reflex, hormon, ivaros, szexualitás,   nemi kromoszóma, menstruáció, petesejt, 

hímivarsejt,  embrió, zigóta, magzat, homozigóta, heterozigóta. 

  

Értékelés 
A tanuló szóbeli vizsgát tesz, amely magában foglal témánként egy-egy kifejtendő kérdést, 

néhány fogalmat, valamint ábrafelismerést, magyarázatot.  A szóbeli vizsga felkészülési ideje 

maximum 15 perc. 

  

  

Földrajz 

  

7. osztály  

I. Általános természetföldrajz 

A Föld belső szerkezete, lemeztektonika és következményei. A Föld gömbhéjas szerkezete és 

következményei. A földtörténeti idők és főbb eseményei, keletkezett kőzetek és 

ásványkincsek. 

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők, az éghajlat övezetesség, 

éghajlati diagram olvasása. 

  

II. Általános gazdaságföldrajz 

- gazdasági ágazatok és feladatai 

  

III. Kontinensek földrajza (Afrika, Amerika) 

Szempontok a kontinensek bemutatásához: 

- helye a Földön 

- határai 

- partvonala 

(szigetek, félszigetek, öblök, tengerek) 

- felfedezői, kutatói 

- földtörténete–ásványkincsei-nagytájai 

- éghajlata 

- vízrajza 

- természetes növényzete 
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- talaj 

- népei (népsűrűség, nyelvek, vallások) 

- mezőgazdasága 

- ipara 

- országok – fővárosok 

(Egyiptom, Dél-Afrikai Köztársaság, USA, Kanada, Brazília) 

   

8. osztály 
Kontinensek, országok 

 Ausztrália 

- Sarkvidékek 

- Ázsia 

- Európa 

- Kárpát-medence 

(néprajzi tájegységek is) 

- Magyarország 

- Szempontok minden kontinens, ország bemutatásához: 

- helye a Földön 

- határai 

- partvonala 

- felfedezői, kutatói 

- földtörténete–ásvány-kincsei- nagytájai 

- éghajlata 

- vízrajza 

- természetes növényzete 

- talaj 

- népei (népsűrűség, nyelvek, vallások) 

- mezőgazdasága 

- ipara 

- országok–fővárosok, nagyobb városok 

 

 Magyarország 

- Magyarország helye a Földön és Európában 

- szomszédos országok 

- megyék- megyeszékhelyek 

- Magyarország éghajlata, vízrajza 

- éghajlati térképek elemzése 

- folyók, jobb-,balparti mellékfolyók 

- tavak - keletkezésük 

- Nagytájai 

- részei 

- felépítő kőzetek 

- természetes növényzete 

- talajai 

- Magyarország Nemzeti parkjai 

- Hazánk mezőgazdasága és ipara 

- Egy magyarországi nagyváros gazdasági jellemzése 

  

Értékelés 
A tanuló földrajz tantárgyból írásbeli (feladatlap) és szóbeli vizsgát köteles tenni. 
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A feladatlap értékelése:    

91-100% - jeles (5) 

81-90% - jó (4) 

65-80% - közepes (3) 

41-64% - elégséges (2) 

40% alatt elégtelen (1) 

Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc. A szóbeli feleletre a felkészülési idő 20 perc, a vizsga 

időtartama 10-20 perc. 

 

Informatika  

 

5. osztály 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Beviteli eszközök; egér, billentyűzet 

ismerete. A kiviteli eszközök; a monitor és a nyomtató ismerete. Az informatikai eszközök 

egészségre gyakorolt hatása. Az operációs rendszer alapműveletei. A számítógéppel való 

interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák bemutatása és használata. Az adat 

szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, 

értelmezése, táblázatba rendezése. Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek 

megismerése. Az algoritmus informatikai fogalmának megismerése. A Logo nyelv. A robotika 

alapjai. Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen. A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása. 

Feladatok megoldása egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszerrel. Irányított 

információkeresés eredményének értelmezése. Információforrások irányított kiválasztása. Az 

információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolatteremtés infokommunikációs 

eszközök útján. Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Az 

informatikai biztonság kérdései. Az adatokat – különösen a személyes információkat – érintő 

visszaélések, veszélyek és következmények megismerése. Az infokommunikációs viselkedési 

szabályok megismerése. Az információforrások megkülönböztetése a saját dokumentumban. 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése. Könyvtártípusok 

megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata. 

Információkeresés. 

 

 6. osztály 

Az operációs rendszer alapműveletei. Az operációs rendszerek funkciói. Mappaszerkezet 

létrehozása, mappaműveletek (pl. másolás, mozgatás, törlés, átnevezés, váltás). Eligazodás a 

háttértárak rendszerében. Állománykezelés (pl. létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, 

mozgatás, átnevezés, nyomtatás, futtatás, keresés). Állományok jellemzői, típusai. Egyszerű, 

rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése. Rövid dokumentumok készítése. 

Tantárgyakhoz kapcsolódó szöveg begépelése, javítása. Betű és bekezdés formázása. Képek, 

ábrák beszúrása a szövegbe. Az információ küldésének és fogadásának megismerése. 

Számítógép hálózatok. Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján. 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím 

létrehozása. Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítása, mellékletek 

csatolása. Felelős magatartás az online világban. Netikett ismerete. A kommunikáció írott és 

íratlan szabályai. Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései. Az online 

kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. Az informatikai biztonság kérdései. A 

számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. Az informatikai eszközök etikus 

használatára vonatkozó szabályok. A hálózat használatára vonatkozó szabályok értelmezése. 

Prezentáció készítése (PPT). Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár 
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eszköztárának készségszintű használata. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű 

használata a könyvtári terek funkciói és a könyvtári abc ismeretében. 

 

7. osztály 
Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési 

elvei és használata. A számítógép fő egységei. Neumann elvű gépek fő részei. Bemeneti és 

kimeneti perifériák, adathordozó eszközök működési elvei. Az operációs rendszer és a 

számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata. Az operációs rendszer grafikus 

felületének magabiztos használata. Tömörítés. Számítógépes vírusok. Vezetékes és vezeték 

nélküli kapcsolatok. Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas 

hardver- és szoftvereszköz kiválasztása. Digitális képek alakítása, formázása. Digitális képek 

jellemzőinek megismerése. Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, 

képszerkesztés, képvágás. Az algoritmus leírás eszközei és módszerei. Egyszerű algoritmusok 

készítése. Problémák megoldása önállóan. Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés 

és a lépésenkénti finomítás elvei alapján. Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben. A 

problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata. Az eredmény 

meghatározása a bemenő adatok alapján. A mobilkommunikáció eszközei. Kapcsolatteremtés 

infokommunikációs eszközök útján. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. A média 

alkalmazási lehetőségei. Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Internet, 

televízió, rádió használata. Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, 

folyóiratok az interneten. Képek, zenék, filmek elérése az interneten. Könyvtártípusok, 

funkcionális terek. Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. A 

kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepe. 

 

 

8. osztály 

Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Kisebb méretű 

dokumentum minta vagy leírás alapján történő szerkesztése. Objektumok a szövegben. 

Objektumok beillesztése a szövegbe. A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, 

szöveg, rajz) tulajdonságainak megismerése, az egyes jellemzők módosítása. Összetett 

dokumentum készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok 

elkészítése. Szöveg mentése különböző formátumokban. Táblázatkészítés 

szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak beállítása. 

Táblázat formázása. Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok használata 

a mindennapi életben. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adattípusok 

megismerése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. Cellahivatkozások 

használata. Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás fogalmának 

megismerése. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek. 

Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. Az adatok gyűjtése, 

csoportosítása, értelmezése. Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, 

módosítása. Információk publikálásának különböző módjai az interneten. A Webszerkesztés 

alapjai (HTML kód). Weblap készítése. A számítógépek generációi. Szoftverek csoportosítása. 

Elektronikus katalógusok. Az adatgyűjtés folyamata, hivatkozások. A kézikönyvtár 

összetételének és tájékozódásban betöltött szerepe.  

 

Értékelés: 

A tanuló írásbeli és gyakorlati (számítógép használatával) vizsgát tesz. 

 Időtartama 45 perc.  
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Technika 

5. osztály 

- Az egészség megőrzése 

 Egészséges táplálkozás. (Terítési, tálalási szabályok) 

 Élelmiszerek beszerzése. (élelmiszerláncok, piac, konyhakert) 

 Élelmiszerek tárolása. 

- A konyha tisztasága  

 Tisztítószerek. 

 Környezetbarát tisztítószerek. 

- Környezettudatosság 

 Konyhai hulladékok hasznosíthatósága. 

 Szelektív hulladékgyűjtés. 

 Szerves hulladékok. 

 Komposztálás. 

- Ember és környezete 

 Természeti, technikai, társadalmi, környezet. 

 Energia. (energiaforrások fajtái) 

 Növények. (Növényápolási gyakorlatok) 

 Háziállatok. (házi kedvencek és haszonállatok ápolása, gondozása) 

 Népi építészet. Hagyományos népi építészet épületeinek, építőanyagainak 

elemzése) 

 Építőanyagok, építőipari szakmák. (kő; fa, föld; agyag; vályog; beton; üveg…) 

 A papír és feldolgozása, készítése. 

 

- Műszaki ábrázolás 

 Mérés milliméter pontossággal. 

 Vázlatrajzkészítés. 

 Használati tárgy készítése papírból. 

- Közlekedési ismeretek 

 A gyalogos közlekedés szabályai. 

 A forgalomszabályozás közlekedési jelzései. 

 Jelzőtáblák, útburkolati jelek. 

 Forgalomirányító fényjelző készülék. 

 Tömegközlekedési eszközök. 

6. osztály 

- Ételek, évszakok 

 Étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz kapcsolódva. 

 Étrendkészítés szempontjai. 

 Alapanyagok, mennyiségek, költségek, időszükségletek meghatározása. 

 Gépek, eszközök a konyhában. 

 Egyszerűbb konyhai gépek ismertetése, balesetmentes használata. 

 Hungarikumok. Ünnepi ételek. 

 Palacsinta, szendvics készítése. 

- Környezetbarát növénytermesztés 

 Fűszernövények a konyhában. 

 Egyéni tevékenységek a kiskertben. 

 A növénytermesztéshez kapcsolódó szakmák. 

 Gyógyító növények. 
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- Az ember szűkebb környezete. 

 A lakások kialakítása, jellemzői. 

 A lakások berendezése, stílusa. 

 A lakások takarítása, karbantartása. 

 Veszélyek a háztartásokban. 

 Baleset-, tűz- és katasztrófavédelem. 

- Természetes és mesterséges anyagok 

 A fa a legősibb alapanyag. 

 A mindennapi életben előforduló műanyagok. 

 Fémek tulajdonságai, előállításuk. 

 Korrózió elleni védelem. 

 Műszaki ábrázolás. (vetületi ábrák; méretarány; rajzi jelek) 

 Huzalmegmunkálás. (acélhuzalból ördöglakat készítése) 

- Közlekedési ismeretek 

 Gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai. 

 Közlekedési helyzetek elemzése. 

 Elsősegélynyújtás. 

7. osztály 

- Elektromosság a lakásban 

 Az elektromos áram termelése, szállítása, felhasználása. 

 Elektromos szerelvények. (szakmák ismertetése.) 

 Az elektromos áram veszélyei. 

- A lakások vízellátása 

 Az ivóvíz forrásai, minősége. 

 Vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelések, berendezések. 

 Szennyvízelvezetés, kezelés, tisztítás. 

- A lakások fűtése 

 Tüzelőberendezések, fűtőanyagok. 

 Fűtési rendszerek. 

 Hűtés, szellőztetés. 

 Hulladékkezelés. 

 Közszolgáltatások, közüzemi számlák. 

 Környezettudatosság, takarékosság. 

- Közlekedés 

 Felelős kerékpáros és gyalogos közlekedés. 

 Tesztlapok kitöltése. 

 Kerékpáros a forgalomban. Kötelező felszerelések. 

 Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások használata. 

 Útvonaltervek. 

- Géptani alapok 

 A gépkocsi felépítése. 

 A járműmeghajtások jövője. 

 Mechanizmusok. 

 Erőgép, munkagép. 
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- Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés 

 Gazdálkodás a családban. Családi költségvetés. 

 A termelőmunka változása a történelem során. 

 A tanulási pálya, és szakaszai. 

 Szakmák, és munkák. 

Értékelés: 

A tanuló gyakorlati és szóbeli vizsgát tesz. Mindkét vizsga időtartama 20 perc. Felkészülési 

idő 5 perc. A szóbeli beszámoló beszélgetés jellegű, mely során a tanár képet kap a tanuló 

tájékozottságáról az adott témában.  A vizsga időtartama maximum 45 perc. 

 

 

Ének-zene 

 

5. osztály 

- 15 népdal, műdal, más népek, jeles napok dalai (emlékezetből) 

- Népdalok szerkezete, dallamvonala, stílusrétegződése 

- Régi stílus: sorszerkezet, ereszkedő dallamvonal, kvintváltás 

- Új stílus: visszatérő sorszerkezet, kupolás dallamvonal 

- Előadásmódok: Parlando, alkalmazkodó ritmus 

- Zenetörténet: Barokk korszak stílusjegyei 

- Barokk zeneszerzők: Vivaldi, Bach, Handel 

- Műfajok: Énekes-és hangszeres műfajok 

- Népi hangszerek: duda, tekerő, citera, cimbalom 

- Ritmikai ismeretek: tizenhatod ritmus, kis éles és nyújtott ritmus 

- Dallami ismeretek: ABC-s nevek, tiszta hangközök 

6. osztály 

- 15 népdal (új, régi stílusú), műdal, történeti énekek, más népek dalai 

- Előadásmódok, dinamikai kifejezések 

- Népdalok szerkezete, stílusrétegződése 

- Magyar történeti műfajok: históriás ének 

- Zenetörténet: bécsi klasszicizmus, stílusjegyek 

- Zeneszerzők: Haydn, Mozart, Beethoven 

- Műfajok: Énekes, hangszeres műfajok 

- Olvasógyakorlatok 

- Módosítójelek (#, b, feloldójel) 

- Módosított hangok 

- Hangközök: szekund, terc 

- Hangsorok: dúr, moll 

  7. osztály 

- 15 magyar népdal (régi, új stílusú), ünnepkörök dalai, romantikus dalok 

- Régi és új stílusú népdalok szerkezete, dallamvonala, hangneme 

- Zenetörténet: romantika 

- Zeneszerzők: Erkel, Liszt, Schubert, Schumann, Brahms, Chopin, Csajkovszkij, 

- Muszorgszkij, Verdi, Wagner 

- Műfajok: népies műdal, romantikus dal, programzene, szimfonikus költemény 

- Nemzeti opera (Bánk bán, Hunyadi László) 

- Hangközök: szext, szeptim 

- Hangsorok 

- Zenei szakkifejezések 
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8. osztály 

- 15 magyar népdal (régi, új stílus) műdal, egyházi ének, énekes szemelvények 

- Népdaltípusok 

- Népzenei anyag fogalmai 

- Zenetörténet:20. század zenéje 

- Zeneszerzők: Gershwin, Debussy, Ravel, Britten 

- Bartók Béla, Kodály Zoltán  

- Irányzatok: Impresszionizmus, folklorizmus 

- A dzsessz és a könnyűzene műfajai 

- Hangközök 

- Ritmikai ismeretek 

A tanuló ének-zenéből írásbeli (feladatlapot old meg) és szóbeli (gyakorlati) vizsgát tesz. A 

feladatlap értékelése: 

100-91%-jeles 

90-81%jó 

80-65%közepes 

64-41%elégséges 

40% alatt elégtelen 

Az írásbeli vizsga időtartama 20 perc. A szóbeli felelet felkészülési ideje:10 perc. A szóbeli 

vizsga ideje 10-15 perc. 

 

Rajz és vizuális kultúra  

 

5. osztály 

- Az ősember művészete: A barlang festmények jellemzői. Ember és állatábrázolás a 

szobrászatban. Őskori építmények. Az őskori vadászmágia. Állat ábrázolás. Mimikri. 

- Forgástestek: Egyszerű téri helyzetek megjelenítése szabadkézi rajzban. Hengeres 

forma látvány utáni tanulmányrajza (takarás, előtér, háttér, tónusos rajz), hengeres 

formák egymáshoz kapcsolódása, összetett forgásformák ábrázolása. 

- Mezopotámia művészete: Sumér építészet (zikkurat). Emberábrázolás a sumer 

szobrászatban, ékírás. Óbabiloni Birodalom művészete.  Asszír művészet. Az 

Újbabiloni birodalom művészete 

- Egyiptom művészete: Temetkezési szokások, sírépítmények, templomok. 

Síkábrázolás az Egyiptom művészetében, festmények, domborművek jellegzetességei, 

falfestés technikája. Egyiptom szobrászata, jellemző írásformák (hieroglifák) , kartus 

gyűrű, vizuális jelek ,szimbólumok, varázslatos tárgyak, amulettek. 

- Az ókori görögök művészete: Mínoszi kultúra, Kréta. Mükéné művészete. Görög 

oszloprendek, görög szobrászat, kerámia edények díszítő művészete. A görög színház, 

maszkok. Érzelemábrázolás, mimika. 

- Az Ókori Itália művészete: Etruszk művészet, viselet. Római építészet, lakóházak, 

Colosseum, Pantheon. Szobrászat. 

- Színtan: Összeadó, kivonó színkeverés. Fő- és mellékszínek, színkör, színezet-,hő és 

tónus kontraszt. Telt és tört színe 

 

6. osztály 

- Természeti formák: grafikus rajz, tónusok, ön- és vetett árnyék 

- Csendélet-festés nem valósághű színekkel, hanem monokróm (egy azonos szín 

árnyalatai) - tompított vagy derített színekkel 
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- Valóság művészi átalakítása-textil tervek, növényi formák átalakítása, fénymásolat 

újra gondolása 

- Ókeresztény és Bizánc művészete: katakombák, bazilikális - szerkezet, templomok, 

falfestmények, mozaikok, keresztényjelképek-mozaik készítése 

- A honfoglaló magyarok művészete: viselet, hajfonatkorong, tarsolylemez. 

- A román stílus: Építészet, épületszobrászat, falfreskók, táblaképek 

- Gótikus stílus: Építészet, szobrászat, festészet (kódex, iniciálé, üvegablak) 

- Élet a középkori várakban, lovagi kultúra, címer használat. 

- Emberábrázolás: kéz tanulmány rajza, elmozdulás-mozgás, piktogramok 

- Reneszánsz: Építészet, híres freskók, festészet, reneszánsz viselet 

- Színek: színkontrasztok, színek szerepe, kölcsönhatása 

- Betűgrafika: Újság címlap tervezése, monogramos medál készítése 

- Reklám plakát jellemzői 

- Barokk: Építészet, szobrászat, belső enteriőr, festészet, viselet 

 

7. osztály 

- A XIX. század művészete: 

- Klasszicizmus építészete, szobrászata, festészete. 

- Romantika: építészete, szobrászat, festészete 

- Realizmus a 19. században, történelmi festészet, életképek, magyar népi építészet. 

- A plein air és az impresszionizmus. A pointilizmus, a posztimpresszionizmus. 

- A portré, karikatúra, különleges portrék. 

- Ábrázolási rendszerek: perspektivikus ábrázolás, vetületi ábrázolás, 

axonometrikus ábrázolás 

- Tárgy és környezet kultúra 

- Média ismeret: A fényképezés története, képmutogatóktól a mozgófilmig, a változás 

és a mozgás illúziója 

- Képek az utcán: Reklám plakátok, feliratok (grafitik) falfestmények 

 

8. osztály 

- Modern művészet: absztrakt, avantgárd 

- A szecesszió: építészet, festészet jellegzetességei, viselet, plakátművészet, 

iparművészet 

- Színismeret: monokrom festészet, színkontrasztok, színek kölcsönhatása, érzelmi 

hatása, színek szimbólikus jelentése 

- A fauvizmus ( a vadak)  A kubizmus szakaszai, jellemzői A futurizmus  Az 

expresszionizmus 

- A konstruktivizmus 

- Magyar művészet a XX. században 

- Természeti formatanulmányok, a drapéria és az emberábrázolás 

- A perspektíva: A centrális perspektíva, egyéni perspektívák a kortárs 

festőművészetben. 

- A modern építészet 

- Álarcok, maszkok 

- A dadaizmus. A montázs készítésének különböző fajtái  

- A kommunikáció fajtái, a média világa, televízió, film, riportfilm, internet, web, 

forgatókönyv,  

- Alkalmazott grafika: Tipográfia, reklámgrafika, jelek, emblémák, logók, összetett 

képi szimbólumok. 

- A modern szobrászat 



83 

 

- Szürrealizmus festészete, szobrászata 

- Népművészet: Őrség, népi motívumok, fazekasság, bútor 

- Az Op-art művészete 

-    Média és mozgóképkultúra:  A média kifejezőeszközei. A kiemelés (hangsúlyozás) 

alapeszközei a mozgóképi ábrázolásban, az írott és az online sajtóban. A montázs 

szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolásban 

Értékelés: Gyakorlati vizsga, szóbeli. Időtartam 45 perc. 

 

Testnevelés 

 

5. osztály 

Természetes és nem természetes mozgásformák képességfejlesztés 

- Ismeretek elsajátítása, felszerelés 

- A szaknyelv megértése, eszközök használata 

- Erősítő hatású gyakorlatok rendszeres végzése 

- Alaki formaságok, harmonikus mozgás 

- Futások sebességének javulása 

- Ugró- és dobóerő fejlesztése 

Atlétika          
- Futóiskolai gyakorlatok, futások, rajtok 

- Távolugrás, guggoló technika – elugrósáv 

- Kislabadahajítás távolba, technikai végrehajtás 

- Váltófutás – kétkezes váltás 

Sportjátékok 

Kosárlabda:  

- Labda nélküli mozgások  

- Labdás gyakorlatok 

- Átadási gyakorlatok 

- Kosárra dobások, büntető dobás 

Kézilabda:  

- Labda nélküli mozgások 

- Labdás technikai gyakorlatok 

- Alapmozgások, labdavezetés 

- Átadási gyakorlatok 

- Kapura lövések talajról, felugrással, büntető lövés 

 

Torna jellegű feladatok 

- Támasz helyzetek, támasz feladatok  

- Talajtornához kapcsolódó elemek elsajátítása 

- Ugrásgyakorlatok 

- Egyensúlyi gyakorlatok 

- Összefüggő gyakorlatok bemutatása 

Önvédelem és küzdő jellegű gyakorlatok 

- Erőfejlesztés, a szervezet felkészítése a saját testsúly mozgatására 

- NETFIT 

- Kötélmászás 

- Ugrókötél gyakorlatok 

- Tömöttlabda gyakorlatok 

Alternatív környezetben űzhető sportok 
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- Asztalitenisz, tollaslabda – elméleti tudás, gyakorlati alkalmazása. 

 

 

6. osztály 

Természetes és nem természetes mozgásformák képességfejlesztés 

- Ismeretek elsajátítása, felszerelés 

- A szaknyelv megértése, eszközök használata 

- Erősítő hatású gyakorlatok rendszeres végzése 

- Alaki formaságok, harmonikus mozgás 

- Futások sebességének javulása 

- Ugró- és dobóerő fejlesztése 

Atlétika       
- Futóiskolai gyakorlatok, futások, rajtok 

- Térdelőrajt, rajtversenyek  15-20 m-es távon 

- Távolugrás guggoló technika –elugrósáv 

- Kislabadahajítás távolba, technikai végrehajtás 

- Váltófutás-két kezes váltás, egyenes pályán 

- Repülővágták 

Sportjátékok 

Kosárlabda 

- Labda nélküli mozgások  

- Labdás gyakorlatok 

- Átadási gyakorlatok 

- Kosárra dobások, büntető dobás, fektetett dobás 

Kézilabda: 

- Labda nélküli mozgások 

- Labdás technikai gyakorlatok 

- Alapmozgások, labdavezetés 

- Átadási gyakorlatok, labdás cselek 

- Kapura lövések talajról, felugrással, büntető lövés 

Torna jellegű feladatok 

- Támasz helyzetek, támasz feladatok  

- Talajtornához kapcsolódó elemek elsajátítása 

- Ugrás gyakorlatok 

- Egyensúlyi gyakorlatok 

- Összefüggő gyakorlatok bemutatása 

Önvédelem és küzdő jellegű gyakorlatok 

- Erőfejlesztés, a szervezet felkészítése a saját testsúly mozgatására 

- Csúsztatások, támlázások 

- NETFIT 

- Kötélmászás, vándormászás 

- Ugrókötél gyakorlatok 

- Tömöttlabda gyakorlatok 

Alternatív környezetben űzhető sportok 

- Asztalitenisz, tollaslabda – elméleti tudás, gyakorlati alkalmazása. 
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7. osztály 

Természetes és nem természetes mozgásformák 

- Ismeretek elsajátítása, felszerelés. 

- A szaknyelv megértése, szerek eszközök használata 

- Erősítő hatású gyakorlatok rendszeres végzése 

- Alaki formaságok –mozgásban rejlő harmónia, rend 

- Futások sebességének javulása 

- Szökdelőiskola, ugróiskola 

- Dobóerő fejlesztése 

 

Atlétika 

- Futóiskola gyakorlatok, futások, rajtok 

- Térdelőrajt, rajtversenyek 15-20m-es távon 

- Váltófutás, repülőváltás 

- Távolugrás, guggoló technikával 

- Magasugrás lépőtechnika 

- Kislabdahajítás távolba 

- Hajító – lökő mozdulat 

Sportjátékok 

Kosárlabda 

- Labda nélküli mozgások, alapmozgások 

- Labdás gyakorlatok 

- Átadási gyakorlatok 

- Labdavezetés váltott kézzel is 

- Fektetett dobás, bűntető dobás 

Kézilabda 

- Labda nélküli mozgások, alapmozgások 

- Labdás gyakorlatok, labdás cselek 

- Labdavezetés, szlalom labdavezetés, irányváltoztatások 

- Kapura lövések talajról, felugrással, bűntető lövés 

- Taktikai elemek 

Torna jellegű feladatok 

- Támaszhelyzetek, támasz feladatok 

- Talajtornához kapcsolódó elemek 

- Összefüggő gyakorlat 4-5 elemből 

- Ugró gyakorlatok – szekrényugrás 

- Egyensúlyi gyakorlatok – gerenda 

Önvédelmi és küzdő jellegű gyakorlatok 

- Erőfejlesztés 

- Csúsztatások, támlázások 

- NETFIT 

- Kötélmászás – variációk 

- Ugrókötél gyakorlatok 

- Tömöttlabda gyakorlatok  

8. osztály 

Természetes és nem természetes mozgásformák 
- Ismeretek elsajátítása, felszerelés. 
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- A szaknyelv megértése, szerek eszközök használata 

- Erősítő hatású gyakorlatok rendszeres végzése 

- Alaki formaságok –mozgásban rejlő harmónia, rend 

- Futások sebességének javulása 

- Szökdelőiskola, ugróiskola 

- Dobóerő fejlesztés 

Atlétika 

- Futóiskola gyakorlatok, futások, rajtok 

- Térdelőrajt, rajtversenyek 15-20m-es távon 

- Váltófutás, repülőváltás, váltózóna 

- Távolugrás, guggoló technikával 

- Magasugrás lépőtechnika 

- Kislabdahajítás távolba 

- Hajító –lökő mozdulat, súlylökés technikája 

Sportjátékok 

Kosárlabda 

- Labda nélküli mozgások, alapmozgások 

- Labdás gyakorlatok 

- Átadási gyakorlatok, cseles irányváltoztatások 

- Labdavezetés váltott kézzel is 

- Fektetett dobás, bűntető dobás 

- Játékhelyzetek, taktikai elem 

Kézilabda 

- Labda nélküli mozgások, alapmozgások 

- Labdás gyakorlatok, labdás cselek, önindítások 

- Labdavezetés, szlalom labdavezetés, irányváltoztatások 

- Kapura lövések talajról, felugrással, bűntető lövés 

- Taktikai elemek 

Torna jellegű feladatok 

- Támaszhelyzetek, támasz feladatok 

- Talajtornához kapcsolódó elemek 

- Összefüggő gyakorlat -4-5 elemből 

- Ugró gyakorlatok – szekrényugrás 

- Egyensúlyi gyakorlatok – gerenda 

Önvédelmi és küzdő jellegű gyakorlatok 

- Erőfejlesztés 

- Csúsztatások, támlázások 

- NETFIT 

- Kötélmászás – variációk 

- Ugrókötél gyakorlatok 

- Tömöttlabda gyakorlatok  

Alternatív környezetben űzhető sportok 
- Asztalitenisz, tollaslabda  

Értékelés: Gyakorlati vizsga 

                  Időtartam: 45 perc 
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