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1. Bevezető rendelkezések
1.1. Az intézmény alapadatai:
Intézmény neve:
Címe:

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola
3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Kommunikációs elérhetőség:
Honlap:

 06-47/330-046
 www.ilosvai-aszanto.sulinet.hu
www.ilosvaisuli.hu

1.2. Általános rendelkezések
A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola
munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának, szülőknek ,
pedagógusoknak és dolgozóknak kötelessége. A Házirendet az iskola igazgatója készíti
el. A nevelőtestület fogadja el. A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a
diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol.
A házirend jogi háttere:
-a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
-a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet,
-a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvénytankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014.(III.12.)
EMMI rendelet
-a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
-továbbá az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.

1.2.1. A Házirend célja, feladata
A Házirendben foglalt előírások célja, biztosítani az intézmény törvényes működését, az
iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi
életének megszervezését.
A Házirend önálló iskolai belső jogforrás, jogszabályi felhatalmazás alapján elkészített
belső szabályzat. A Házirend szabályozási köre az iskolai élet minden területére kiterjedő
módszert, eljárást tartalmaz a tanulói jogok és kötelességek figyelembe vételével.

1.2.2. A Házirend hatálya
Ez a házirend a dokumentum végén lévő keltezéssel lép hatályba, melyet módosításáig
kell alkalmazni. Felülvizsgálatát el kell végezni jogszabályi változás, tantestületi
határozat, illetve a Szülői Munkaközösség (SZM) javaslata esetében.
A házirend előírásait be kell tartania az intézménybe járó tanulóknak, a tanulók
szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
A házirend előírásai azokra az iskolai, és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási
időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján
az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a
házirend előírásait.
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A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, illetve fegyelmi büntetést von maga után.

1.2.3. A házirend nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint
az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A házirend egy példányát - a Köznevelési törvény (Kt.) előírásainak megfelelően - az
iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
Az újonnan elfogadott, vagy módosított házirendről 8 napon belül tájékoztatni kell a
szülőket és a tanulókat.
A házirend megtekinthető:
 az iskolai faliújságon,
 az iskola könyvtárában,
 az iskola igazgatójánál,
 az iskola igazgatóhelyetteseinél,
 az iskola nevelői szobájában,
 az iskola honlapján.

2. A tanulói jogok gyakorlásának módja
2.1. A tanulók jogai:



















adottságainak és képességeinek megfelelő a délelőtti kötelező tanórai, a délután
16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon való nevelésben és oktatásban,
művészetoktatásban részesüljön, abban aktívan részt vegyen, közben fejlesztve a
tanulók egész személyiségét
válasszon érdeklődésének megfelelően a választható tárgyak, foglalkozások
közül, a pedagógiai program keretei között,
kezdeményezze szakkörök, diákkörök, sportkörök létrehozását, és azokon részt
is vehessen
látogassa az iskola létesítményeit, (könyvtár, tornaterem, stb.), használja azokat
az eszközöket, amelyek felkészülését előmozdítják, érdeklődését kielégítik,
tanulószobai, napközis ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben
részesüljön,
tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse problémái, jogsérelem esetén,
érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön,
személyiségét, vallási, világnézeti meggyőződését, önazonosságát, emberi
méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára,
magán-és családi életét, otthonát, kapcsolattartását tiszteletben tartsák,
tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről, és hozzájusson a jogai
gyakorlásához szükséges információkhoz,
adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja,
képviselői útján részt vegyen az érdekeiket érintő döntések meghozatalában,
választó és választható legyen a diákképviseletbe,
az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson,
javaslatot tegyen,
részt vegyen különböző versenyeken,
kiemelt figyelmet fordítva a HH-s, HHH-s gyermekekre: bevonjuk őket az
egyéb- és szabadidős foglalkozásokra, művészeti órákra, szorgalmazzuk
szereplésüket az osztály- és iskolai ünnepségeken, műsorokon, versenyeken.
napi 2 témazáró dolgozatot írjon előzetes egyeztetés alapján,
kiértékelt témazáróját lehetőleg 15 tanítási napon belül kézhez kapja,
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kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, stb.)
létrehozását, és ezek munkájában részt vegyen,
családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben – ingyenes
vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban, szociális támogatásban
részesüljön,
sem közvetett sem közvetlen módon nem érheti hátrányos megkülönböztetés.

2.2. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések
2.2.1. Tanulói jogviszony létesítése





A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon
alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.
Az intézmény a beiskolázási körzetéből jelentkező tanulókat köteles felvenni,
amennyiben a tanuló az intézmény alapfeladataiban meghatározott nevelési-oktatási
feltételeknek megfelel. A beiskolázási körzeten kívülről érkező tanulókat az
intézmény igazgatója felveheti, amennyiben a magasabb jogszabályok által
meghatározott létszámkeretek azt lehetővé teszik. A felvételt a szülő írásban kérheti.
A kérelem elbírálásakor figyelembe vesszük a Gönci Tankerület által utaztatott
települések esetében a fenntartó véleményét. Elutasított felvétel esetén jogorvoslatért
a törvényben meghatározottak szerint fordulhat a szülő.
Amennyiben az iskola a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás
útján dönt.
A sorsolásnál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola
székhelye van.
A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános.
Sorsolási bizottság tagjai: minimum 4 fő,
-leendő első osztályos tanítók
-alsó tagozatos munkaközösség vezetője,
-1 fő vezetőségi képviselő (igazgató vagy igazgatóhelyettes)
-jegyzőkönyvvezető
A sorsolás helyszíne:Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola (3881 Abaújszántó,
Béke u. 15.) igazgatói iroda.
A sorsolás menete:Az iskola igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt
borítékban a jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a
jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság egy
tagja egy-egy dokumentumot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező
szülő gyermeke nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. Mindez addig
folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem telnek.
Értesítési kötelezettségek: A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett
hirdető táblán, illetve honlapunkon értesítjük a sorsolás időpontjáról, helyszínéről.
A szülőket írásban (tértivevényes levélben) értesítjük a sorsolás eredményéről
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Év közbeni átvételre csak nagyon indokolt esetben (pl.:lakhely változtatás) kerülhet
sor. Az átiratkozott tanuló a hivatalos okmányok (ellenőrző, bizonyítvány, egyéb
hivatalos szerv által kiállított dokumentum) alapján kerül évfolyamba. Az
évfolyamokon belül az átjárhatóságot biztosítjuk.
A magasabb évfolyamra lépés megállapításában, a tanulók tudásának értékelésében a
tanári, tanítói módszertani szabadság érvényesül. A továbbhaladás feltétele a Helyi
tanterv minimális követelményeinek teljesítése. A továbbhaladásról vagy az évfolyam
megismétléséről a nevelőtestület osztályozó konferencián dönt.
A felvett tanulók osztályba sorolásáról az igazgató az intézmény lehetőségeinek és az
intézményi alapdokumentumokban megfogalmazott nevelési, pedagógiai elvek
figyelembevételével dönt.
A tanulmányi kötelezettség magántanulóként is teljesíthető. A tanuló ebben az
esetben félévkor és tanév végén osztályozóvizsgán ad számot tudásáról. A
magántanulói státusz a jogszabályi előírások szerint a szülő írásbeli kérésére, illetve a
Szakértői Bizottság írásbeli javaslata alapján létesíthető. Ha az iskola igazgatója, a
gyámhatóság vagy a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint a tanulónak hátrányos,
hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, akkor a területileg
illetékes kormányhivatal dönt a tankötelezettség teljesítésének módjáról. Halmozottan
hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez ki kell kérni a
gyermekjóléti szolgálat véleményét. Ha a magántanuló nem SNI-s, akkor és szülői
kérésre történt a magántanulói státusz, a tanuló felkészítéséről a szülő gondoskodik.

2.2.2. Tanulmányok alatti vizsgák
Osztályozóvizsga:
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához,
ha:
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 engedélyt kapott, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 a 20/2012. EMMI rendelet 51.§(6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél
többet mulasztott, és a nevelő testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 a tanuló saját kérelmére az osztályzat megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
A tanuló egy osztályozóvizsgán egy tantárgy egy évfolyamra vonatkozó követelményeiből
számol be. Az osztályfőnöktől, ill. a titkárságon kérhető formanyomtatvány kitöltésével lehet
írásban jelentkezni a vizsgára: félévire december 20-ig, év végire május 31-ig.
Az osztályozó vizsga pontos időpontjáról az iskola értesítést küld ki a tanuló szüleinek.
A félévi osztályozó vizsgák lebonyolítására január 31-ig, a tanév végire a szorgalmi időszak
végéig van lehetőség.
Az osztályozóvizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Házirend erre
vonatkozó pontja tartalmazza.
Javítóvizsga: Amennyiben a tanuló a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen
osztályzatot kapott, úgy javítóvizsgát augusztus 15-től augusztus 31-ig tartó időszakban, az
iskola igazgatója által meghatározott időpontban tehet.
Különbözeti vizsga: Különbözeti vizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban
a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.
Pótló vizsga: az iskola igazgatója által meghatározott időpontban a tanuló pótló vizsgát tehet,
ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról
engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
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Mentesítés értékelés alól: A szakértői vélemény alapján a tanuló gondviselője kérheti
gyermeke mentesítését bizonyos tantárgyak esetében az értékelés és minősítés alól. Az
írásban benyújtott kérelemről a szakértői vélemény alapján az igazgató dönt.

2.2.3. A tanulók tantárgyválasztása
Kötelezően választandó tantárgy az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan. Az első és ötödik
évfolyamon 2013. szeptember 1-től kezdődően felmenő rendszerben szervezzük meg.
A tanulók számára a választható órákat az iskola PP-ja és éves munkaterve tartalmazza.
Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően
közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak. A
tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja
oktatni.
Az iskola pedagógiai programjában elfogadott óratervek alapján az igazgató minden év
április 15-ig az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken és osztályfőnöki
órákon értesítik a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható foglalkozásokról.
A tanuló és a szülő közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a foglalkozások
választásával kapcsolatos igényét az osztályfőnöknek, vagy a szaktanárnak.
A foglalkozások választásával kapcsolatos döntést szeptember 15-ig a szülő írásos kérelme
alapján véglegesíti az igazgató.
A tantárgyválasztás egy tanítási évre szól, a tanuló a tanév során csak egy alkalommal
módosíthatja korábbi tantárgyválasztását, melyet írásban jelez az igazgató felé.
Az iskolába tanév közben beiratkozó tanuló szülője beiratkozáskor írásban kéri a tantárgy- és
foglalkozásválasztással kapcsolatos kérelmét az iskola igazgatójától.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.
A tanulónak - kiskorú tanuló esetén a szülőnek - írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a
szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
A foglalkozások idejét, helyét a félévente készített délutáni iskolai órarend tartalmazza, a
gyermek az őt érintő foglalkozásokat az ellenőrzőben rögzíti.

2.2.4. Erkölcstan/Hit-és erkölcstan oktatás
Az Erkölcstan/Hit-és erkölcstan oktatás megszervezése az EMMI rendelete alapján történik.
Az első osztályba iratkozó tanuló és szülője a beiratkozáskor, a többi érintett évfolyamokon
tanuló és a szülője közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással
kapcsolatos igényét az osztályfőnöknek. A hit-és erkölcstanra, valamint az erkölcstanra való
jelentkezés menetét és módját minden évben az Oktatási Hivatal külön értesítésben adja ki.

2.2.5. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások rendjét az SZMSZ szabályozza.
A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői a tanulók délelőtti kötelező
tanórai foglalkozások után szervezik meg, melyet a gyermek egyéni órarendje tartalmaz. Az
ettől eltérő időpontról a szülőket előre értesíteni kell.
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások,
tanulószoba, valamint a szakszolgálatok szakvéleményében , és szakértői véleményében
előírt fejlesztő foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a
tanulónak az előző tanév végén május 20-ig írásban kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy
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tanévre szól. A szakkörök beindításakor szeptemberben a változtatás jogát fenntartjuk. A
tanulók szakköri tagsága önkéntes, de a részvétel a tanuló jelentkezése után kötelező.
A felzárkóztató foglalkozásra, valamint a tanulószobai foglalkozásra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók
részvétele a felzárkóztató, a tanulószobai valamint a fejlesztő foglalkozásokon kötelező. A 16
óráig tartó foglalkozásokon való részvétel alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az
iskola igazgatója adhat.
A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.
Igény szerint ügyeletet biztosítunk 17 óráig.
Tanév elején az igazgató szülői kérésre felmentési határozatot hoz a 16 óráig tartó egyéb
foglalkozások részvétele alól, melyet vissza is vonhat, amennyiben az engedélyezett
feltételek megváltoztak.
A felmentés engedélyezésének feltételei:
 a gyermek önmagához képest történő fejlődését figyelembe véve a tanulmányi
eredménye az elvártaknak megfelelő,
 otthoni felügyelete megoldott,
 egyéb iskolán kívüli foglalkozásokon való részvétel
 egyéb választható foglalkozáson való részvételt (felzárkóztató, vagy/és
tehetséggondozó foglalkozás) tanévenként a tantestület határozza meg.
Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően,
beleegyezésével – iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Az egyes egyéb
foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért
felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az osztálytermekben tartott
osztályrendezvények után a tanterem takarítását (szemét összeszedése, padok, székek
elhelyezése) – a pedagógus felügyeletével – a rendezvényt szervező osztály végzi.

2.2.6. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények
A tanulmányi sétákon, amelyek a tanmenetekbe építve találhatóak, a tanulóknak részt kell
venniük. Felmentést a részvételi kötelezettség alól - a szülő kérésére – az osztályfőnök,
illetve a szaktanár adhat. Osztálykirándulások az osztályfőnöki éves munkatervben tervezett
időpontokban lehetnek, ha az osztály tanulóinak szülei írásban vállalják a kirándulás
költségeit. A kirándulást az igazgató, illetve a helyettesek engedélyezik. A kirándulócsoport a
gyülekezési helytől a visszaérkezés helyéig a kísérő tanár felügyelete alatt áll. A csoport
tagjai együtt utaznak, túráznak, megnézik a nevezetességeket. A csoportból eltávozni csak
akkor lehet, ha a kísérő tanár megengedi. Az iskolán kívüli rendezvényeken is köteles minden
tanuló betartani a házirendben foglaltakat.
Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelenteni kell a kirándulást
vezető tanárnak.
A tanulónak csak rendkívül indokolt – orvosi igazoláson vagy méltányossági alapon
elbírálható szülői kérésen alapuló – esetben lehet megengedni azt, hogy a tanulmányi
kirándulás helyett az iskola más tanórai foglalkozásán vegyen részt.
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Iskolai könyvtár
Az iskolai könyvtár nyitva tartását a tanulók számára a tanítási napokon az aktuális tanévre
készített órarend tartalmazza, melynek időpontja a könyvár ajtajára is kifüggesztésre kerül. A
könyvtár szolgáltatásait az iskolával jogviszonyban álló tanulók, és iskolai dolgozók vehetik
igénybe. A könyvtárra vonatkozó szabályok a tanulókkal év elején ismertetésre, valamint a
könyvtárban jól látható helyre elhelyezésre kerülnek.

2.2.7. A tanulószobára, napközire vonatkozó szabályok
A tanítási idő végeztével a napközis és tanulószobás, továbbá iskolaétkeztetésben részesülő
tanulókat a felügyelő tanárok, illetve a pedagógiai asszisztens fogadják, és felügyelik a rendet
az ebédlőben, az udvaron és a folyosókon.
Az egyéb foglalkozásokra érkező tanulók a kijelölt termekben várják meg a foglalkozást tartó
nevelőt.
1. A foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével - a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva - kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak. A napközis és
tanulószobás tanulók 16 órakor (kivételes esetben szülői kérésre ettől az időponttól eltérő
időben) hagyják el az iskola épületét. Szülői igény esetén a tanulók számára 1600 óra és
17 óra között az iskola felügyeletet biztosít.
2. A foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
3. A tanuló a foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat
el, melyet az igazgató, vagy az illetékes igazgatóhelyettes engedélyez. Rendkívüli esetben
- szülői kérés hiányában - a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes
engedélyt adhat.
4. Az a tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával folyamatosan
példát mutat a tanév végén "Kiváló napközis/ tanulószobás tanuló" jutalomban
részesíthető.
5. A csoportokban az alábbi tanulói felelősök működhetnek:
 osztályonként egy tanulmányi felelős,
 nemenként egy tisztaságfelelős.
 egy játékfelelős, stb.
6. A tanulmányi felelősök feladatai:
 gondoskodnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap az osztálytanító és
a tanszobás nevelő asztalára készítik.
7. A tisztaságfelelősök feladatai:
 felügyelnek a terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára,
 ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét,
 a tanulás végén letörlik a táblát.
8. A játékfelelős feladatai:
 a nevelőnek segít a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításában,
 felügyel a csoport játékainak megóvására,
 rendet tart a csoport játékszekrényében.

Az iskola területén kívüli rendezvényeken az iskolai normáknak megfelelő viselkedést kell
tanúsítani tanulóinknak (tanulmányi kirándulás, erdei iskola, mozi- és színházlátogatás, stb.).
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Az iskolában a 16 óráig tartó egyéb foglalkozások és szünetek rendje a következő:

1. óra
2. óra

Becsengetés
(1 HOSSZÚ)
14.15
15.15

Kicsengetés
15.00
16.00

3. A tanulói kötelezettségek teljesítésének szabályai
3.1. A tanuló kötelességei:
 részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon,
 képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek,
 fegyelmezett, kulturált viselkedéssel segítse a pedagógusok tanításhoz, a tanulótársak
tanuláshoz való jogát,
 az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa,
 tartsa be a házirendet, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek
használati rendjét,
 tartsa tisztán azt az asztalt, széket, padot, amelyen részt vesz a tanítási órán,
 őrizze meg, és az előírásoknak megfelelően kezelje és óvja az intézmény felszerelését,
védje a közösség tulajdonát,
 őrizze és gazdagítsa intézménye jó hagyományait,
 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és biztonságát,
 jelentse a másokat veszélyeztető állapotot, és baleseteket,
 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől
hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat,
 hetesi és egyéb vállalt feladatait maradéktalanul lássa el,
 ismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában (tűzés bombariadó),
 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés)
esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület
kiürítési tervében szereplő előírásokat

•

Az iskolai ünnepélyeken (évnyitó, évzáró, ballagás, stb.) a tanulók az iskolai
egyenruhában kötelesek megjelenni: fehér ing, sötét alj, iskolai nyakkendő.

• Azon iskolán kívüli tevékenységek, rendezvények, - amelyek az iskolai élettel
kapcsolatosak (pl. erdei iskola, tanulmányi kirándulások, stb.) – szabályai a
következők:

A programok munkarendjének betartása kötelező,

Az iskolára vonatkozó fegyelmi és kártérítési felelősség itt is érvényes.

3.2. Az iskola működési rendje, a tanulók munkarendje
1. Az iskola épülete tanítási napokon 7 órától van nyitva, azok számára, akik a nulladik
órára érkeznek. Minden más esetben az iskola épülete tanítási napokon 715 órától a
mindenkor érvényes órarend szerint tart nyitva.
2. A tanulók az osztálytermüket csak 715-tól foglalhatják el. Addig az iskolán kívül
kötelesek várakozni. A tanulók megjelenése mindenkor feleljen meg az alkalomnak és az
időjárásnak. Kerülni kell a kihívó öltözködést, megjelenést, hajviseletet.
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3. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 715 órától a tanítás
végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére, valamint az iskolai délutáni
foglalkozások megkezdése előtt 5 perccel tudja biztosítani.
4. Minden tanuló a tanítás megkezdése előtt ¼ órával, teljes felszereléssel jelenik meg az
iskola épületében. Akinek nincs iskolai elfoglaltsága (napközi, stb.) nem tartózkodhat az
iskolában.
5. Váltócipő használata a torna-és táncteremben folyamatosan, a többi teremben a tantestület
által meghatározott, az őszi esős, sáros időjárás beköszöntétől a tantestület által
meghatározott tavaszi hónapok, a száraz időjárás eljöveteléig kötelező! A cipőket az erre a
célra kijelölt szekrényekben kell tárolni. Ha a tanuló három alkalommal nem váltja át a
cipőjét, úgy a soron következő fegyelmi büntetésben részesül. (A második alkalommal
elkövetett vétség esetén a szülőnek írásbeli tájékoztatást küldünk.)
6. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
Jelző
Becsengetés
Kicsengetés
1. óra 07.55
08.00
08.45
2. óra 08.53
08.55
09.40
3. óra 09.53
09.55
10.40
4. óra 10.48
10.50
11.35
5. óra 11.53
11.55
12.40
6. óra 12.48
12.50
13.35
Egész napos iskola csengetési rendje:
Jelző
Becsengetés
1. óra 07.55
08.00
2. óra 08.53
08.55
3. óra 09.53
09.55
4. óra 10.48
10.50
5. óra 11.53
11.55
6. óra
12.45
7. óra
13.35
8. óra
14.25
9. óra
15.15

Kicsengetés
08.45
09.40
10.40
11.35
12.40
13.30
14.20
15.10
16.00

7. Az 1., 3. és a 4. szünetben a tanulóknak heteseken kívül az udvaron kell tartózkodniuk,
amennyiben az ügyeletes nevelők nem döntenek másképp. A második szünetben
tízóraiznak a tanulók. Más osztályba nem mehetnek be!
Az alsó és felső tagozatos tanulók csak a számukra kijelölt udvarrészen tartózkodhatnak:
 alsó tagozat: két iskolarész közötti udvar,
 felső tagozat: ebédlő előtti udvarrész,
Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a folyosón tartózkodnak.
8. A folyosók és udvarhasználat rendje:
 a folyosón szaladgálni balesetveszélyes, ezért tilos,
 az udvaron a játékokat a gyerekek csak rendeltetésszerűen használhatják,
rongálás esetén a szülőt terheli az anyagi felelősség,
 labdázni (hógolyózni), csak a nevelő jelenlétében, általa kijelölt helyen lehet,
 minden tanuló köteles az iskola területén található növényeket óvni, védeni.
Művészeti foglalkozások óraközi szüneteiben a növendékek a csoportvezető nevelő által
kijelölt helyen tartózkodhatnak.
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9. A menzások a tízóraijukat az alsó tagozaton az első szünetben a portán, a felsősök a 2.
szünetben vehetik át. A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók
lehetőség szerint a tantermekben étkeznek.
Ebédelni csak a kijelölt időpontokban lehet. (A 4. és az 5. óra közötti szünetben az arra
kijelölt alsó tagozatos tanulók ebédelhetnek.) A tanórai és egyéb foglalkozások
megszervezésénél ügyelni kell arra, hogy a főétkezésre legalább 20 perc álljon
rendelkezésre. A tanulószobai csoportok a csoportvezetővel, a menzás tanulók önállóan, a
felügyeletükkel megbízott pedagógus irányításával ebédelhetnek.
10. A szünetről ki és bevonulás mindenkor rendben történjen.
11. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő írásbeli kérésére az
osztályfőnöke/csoportvezetője, az ügyeletes nevelő vagy a részére órát tartó szaktanár
engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskolából
való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. Az iskola épületét
elhagyó tanulónak írásbeli igazolással kell rendelkeznie, melyet az osztályfőnök, vagy az
ügyeletes nevelő adhat ki.
12. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével
használhatják.
13. Amennyiben a tanuló kerékpárral vagy motorral érkezik az iskolába, erről a szülőnek
írásban nyilatkoznia kell. A járműveket csak a kijelölt helyen, a tárolóban helyezhetik el
a tanulók.
A járművekért az iskola nem vállal felelősséget.
Az iskola udvarán a kerékpárokkal játszani, versenyezni tilos, az ebből származó
károkért az iskola nem vállal felelősséget.
14. Az iskola épületébe tanítási idő alatt az épületbe érkező szülők, illetve idegenek csak a
kijelölt helyen (a bejáratnál) tartózkodhatnak. Kérésüket a kapuügyeletes/portás felé
jelezhetik, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.
15. A délelőtti és a délutáni foglalkozások után a szülők a gyermekeiket a hátsó udvarrész
kijáratánál és a főbejáratnál várhatják meg.
16. Testnevelésórákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:



a tanuló a tornateremben, a pályákon csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat,
a sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett egységes
tornaruha használata kötelező (tornacipő, fehér bokazokni, kékszínű rövid
tornanadrág, fehér póló), a műfüves pályára is tornacipőben, ill. váltócipőben
mehetnek a tanulók,
 a sportfoglalkozásokon a tanulók nyakláncot, lógó fülbevalót, karórát, karkötőt,
gyűrűt, nem viselhetnek,
 a tanulók fizikai állapotának a mérése a NETFIT rendszer segítségével évente egy
mérési időszakban történik,
17. A tanulók évenként egy alkalommal külön beosztás szerint fogászati, szemészeti és
általános szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az
osztályfőnök értesíti. A vizsgálatokon való részvétel kötelező.
18. Az iskolából gyermek csak felnőtt kísérettel mehet az iskolaorvoshoz és a védőnőhöz!
19. A tanulóknak az iskola rendjét, és a gyermekek egészségét veszélyeztető tárgyakat
(szeszesital, dohányáru) behozni és azokat használni az intézmény egész területén tilos.
20. Az iskola egész területén (beleértve az udvart is) és a bejárati kapu 5 méteres körzetében
dohányozni tilos!
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21. Az iskola épületében a tanulókon és az iskolai dolgozókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, vagy azok, akik erre az iskola igazgatójától vagy helyetteseitől
engedélyt kaptak.
22. A tanórákat és a tanórákon kívüli foglalkozásokat, művészeti iskolai órákat a vezetők
engedélye nélkül senki sem zavarhatja.

3.3. Az iskola létesítményeinek használati rendje, a tanulók feladatai saját
környezetük rendben tartásában
A tanulók, művészeti iskolás növendékek feladatai saját környezetük rendben tartásában, a
tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében:
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak felnőtt felügyeletével használhatják. Ez
alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.
Az iskolavezetőség gondoskodik arról, hogy az iskola épülete, udvara, tanulmányi, nevelési
és egészségvédelmi követelményeknek mindenben megfeleljen. A társadalmi tulajdon
védelme, az iskolai létesítmények, helyiségek, felszerelések, berendezések állagának óvása az
intézmény minden tanulójának és dolgozójának kötelessége.
1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért,
 az intézmény területén keletkezett kárt, a károkozónak kell megtéríteni. A
tagozatvezető igazgatóhelyettes feladata a kár felmérése a kártérítés részleteinek
tisztázása, a kártérítés lebonyolítása.
2. Minden tanuló kötelessége, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne
szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és
helyiségeiben rendet hagyjon. Köteles a villamos energiával, az ivóvízzel takarékoskodni.
A termek és az iskola berendezési tárgyaiért anyagi felelősséggel tartoznak.

3.4. A tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok
1. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
 osztályonként két-két hetes,
 folyosói és udvari tanulói ügyeletesek,
 tantárgyi felelősök.
2. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A
hetesek feladatai:
 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta
stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint),
 a szünetben a termet kiszellőztetik,
 a szünetben a tanulókat az udvarra illetve folyosóra kiküldik,
 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a
fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, az órát tartó nevelőnek az óra elején
jelentik a hiányzó tanulókat,
 ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg a
tanterembe, értesítik az igazgatóságot,
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az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát,
gondoskodnak a villanyok leoltásáról.
a tantermek mindenkori rendjéért a hetes a felelős, aki az órát tartó nevelővel
utoljára hagyja el a termet,
a tanítás kezdetén a nevelőt szóban, a továbbiakban néma felállással fogadják a
nevelőt és a belépő vendéget.

3. A harmadik – negyedik és a hetedik – nyolcadik évfolyamos tanulók - külön beosztás
szerint – reggel 730 és 800 óra között, valamint az óraközi szünetekben az udvaron,
valamint folyosóin tanulói ügyeletet látnak el. Alsó tagozaton nyakkendő viselésével
különböztetjük meg őket. A tanulói ügyeleteseket az osztályfőnök osztja be. A tanulói
ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját,
felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók
magatartására.
4.
5.

Az egyes tanítási órákon a szaktanár módszereitől függően különféle tantárgyi felelősök
végzik a felelősi munkát.
Az utolsó órát tartó nevelő felrakatja a székeket, becsukatja az ablakokat, felszedeti a
szemetet.

Az informatikai termek, a tornaterem, öltözők használati rendje a 15. pont alatt találhatóak.

4. A tanulók közösségei
4.1. Az osztály/csoport közösség
1.

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógusvezető - az osztályfőnök áll.
Az osztály/csoport tanulói maguk közül - az osztály/csoport képviseletére, valamint
közösségi munkájának szervezésére - az alábbi tisztségviselőket választják meg:
osztályonként két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. A
kéthavonta tartandó Diák Tanács (DT) üléseken résztvevő diákvezetők tájékoztatják az
osztályok/csoportok megbízottjait, ők továbbítják az információt társaiknak. Az írásos
anyagot, felhívást a faliújságon teszik közzé. Legnagyobb fórum a diákközgyűlés.

4.2. A diákkörök
1.

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek.
A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.

2.

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet
megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a
szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden
tanév elején - az adott lehetőségek figyelembevételével - a tantárgyfelosztás, valamint az
éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy
vezetheti.

3.
4.

A diákkörökbe a tanulóknak előző tanév végén májusban kell jelentkezniük, és a diákkör
tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük.

5. Az iskolai diákönkormányzat
1.

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

2.

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban, megválasztott küldöttekből
álló diák önkormányzati vezetőség irányítja.
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3.

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.

4.

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő
látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog
gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai
diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

5.

A DÖK egy tanítás nélküli munkanapon önálló programot szervez. A programot a
tanulók ötletei alapján a DT és a DÖK-ot segítő nevelő állítja össze, a nevelőtestülettel
egyeztetve. A lebonyolításhoz igényelhetik a tanulók a pedagógusok segítségét,
felügyeletét. A rendezvény alatt használhatják az intézmény helyiségeit, eszközeit. Az
értékekért a rendért felelősséget vállalnak, s fegyelmet tartanak a diákok között.

5.1. Az iskolai diákközgyűlés
1.

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni, az IISKval közösen. A szervezést, lebonyolítást a DT és az őket segítő nevelő és az IISK
vezetője végzi.

2

Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.

3.

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat
gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról.

4.

A tanulók jogosultak valamennyi őket érintő ügyben javaslattal élni illetve véleményüket
kifejteni.

5.

A tanulmányi és fegyelmi helyzet értékelésére alkalmanként tagozati gyűléseket
szervezünk. A DT-titkár az osztályfőnökök javaslatai alapján értékeli az eddigi
eseményeket, elért eredményeket (dicséret, elismerés).

6. A tanulók és a szülők tájékoztatása
1.

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról
 az iskola igazgatója
o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén, a diákközgyűlésen legalább
évente egy alkalommal;
o hirdetőtáblán keresztül;
o honlapon;
 a csoportvezetők a foglalkozások megkezdésekor;
 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják;

2.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők
folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban
tájékoztatják.

3.

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőivel vagy, a szülői munkaközösséggel.

4.

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az iskola igazgatója
o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden év elején,
o a bejárat mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja,
o iskola honlapján,
 osztályfőnökök:
o az osztályok szülői értekezletein,
15

5. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
 a családlátogatásokon,
 a szülői értekezleteken,
 a nyílt tanítási napokon,
 a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken (integrációs negyedéves
értékeléseken)
 fogadóórákon,
6.

A szülői értekezlek időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza.

7. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőivel és az SZM-mel.

7. A tanulók mulasztásának igazolása
1. A tanuló hiányzását a tanítási és művészeti órákról, valamint a tanórán kívüli
foglalkozásokról igazolni kell.
2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének a délelőtti tanórákról három nap hiányzást, a
délutáni foglakozásokról szintén három alkalmat igazolhat. Ez alól mentesítést - indokolt
esetben - az iskola igazgatója adhat.
3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az
iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás
okát az osztályfőnöknek.
4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján,
 legkésőbb három tanítási napon belül, ellenőrzőbe írva orvosi vagy egyéb
hivatalos igazolással igazolhatja mulasztását. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia
kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
 mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni,
5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.
6. Ha a gyermek első alkalommal mulaszt igazolatlanul, az iskola értesíti a szülőt, s felhívja
a figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése
eredménytelen marad, s a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a
Gyermekjóléti Szolgálat segítségét igénybe véve, felkeresi a tanuló szüleit.
Ha igazolatlan mulasztása eléri a tíz órát, a harminc órát, az iskola igazgatója értesíti az
általános szabálysértési hatóságot, gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, ill,
védelembe vétel esetén a gyermekvédelmi szolgálatot.
Ha igazolatlan mulasztása eléri az ötven órát, azt jelezni kell a járási gyámhivatal felé.
7. Testnevelés óra alóli felmentést a szülő évente három alkalommal kérhet, az ellenőrzőbe
beírva. Egészségügyi felmentés esetén könnyített testmozgásra is át kell öltözni
tornaruhába. Egyéb esetben csak az orvos adhat felmentést a testnevelésóra alól. Úszás
alól a lányok havonta egy alkalommal kérhetnek szülői igazolással felmentést (KLIK házi
szabályzata alapján).
8. A 250 órát meghaladó igazolt, vagy igazolatlan mulasztás esetén osztályozó vizsgát tehet.
A vizsgáztatást megtagadhatja a nevelőtestület, ha az igazolatlan órák száma meghaladja
az igazoltat.
Ha egy adott tantárgyból meghaladja az órák 30 %-át, a hiányzás, - az előzőekhez
hasonlóan kell eljárni.
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A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is
vonatkoznak, amelyekre az illetékes pedagógusok a tanulókat kijelölték.
Késések szabályozása:
Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, ezt igazolnia kell. A
késés igazolására az iskolának a mulasztás igazolására meghatározott eljárást kell
alkalmazni.
A késések idejét összeadjuk, és ha ez az idő eléri a 45 percet, a késés egy igazolt, vagy
igazolatlan órának minősül.
Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. Ez a szabály nem zárja ki, hogy az
igazolatlan késések fegyelmező intézkedést, vagy súlyos esetben fegyelmi büntetést
vonjanak maguk után.
Három igazolatlan késés után osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül.

8. A tanulók jutalmazása
A jutalmazás elvei:
1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
 példamutató magatartást tanúsít,
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 vagy az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális,stb.
versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.
A jutalmazás formái:
1. Az iskolában - a tanév közben - elismerésként a következő dicséretek adhatók:
 szaktanári dicséret,
 napközis ill. tanulószobás nevelői dicséret,
 osztályfőnöki dicséret,
 igazgatói dicséret,
 nevelőtestületi dicséret,
2. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén:
 szaktárgyi teljesítményért,
 példamutató magatartásért,
 kiemelkedő szorgalomért,
 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért
3. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki minden tanév végén kimagasló tanulmányi
eredményt ért el, magatartása példamutató, az iskolai élet területén kimagasló közösségi
munkát végzett, Ilosvai-emlékplakettet, elismerő oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet
a ballagási ünnepségen az iskola közössége és a szülők előtt vehet át.
4. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet, (könyv)jutalmat kap,
valamint osztályfőnöki dicséretben részesül, melyet az iskola közössége előtt vehet át.
5. Az iskolán kívüli területi, körzeti, megyei, országos versenyeken, vetélkedőkön, illetve
előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben
részesülnek.
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6. Minden év végén külön döntés alapján dicsőségfalra kerülnek azok a tanulóink, akik az
adott tanév során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
Öt évente az „Ilosvai-év” alkalmából Ilosvai tablóra kerülnek azok a tanulóink, akik az
eltelt 5 év alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
7. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
8. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

9. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
A fegyelmező intézkedések elvei:
1. Azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
 vagy igazolatlanul mulaszt, késik
fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni.
Az iskolai büntetések formái:












szaktanári figyelmeztetés,
napközis ill. tanulószobás nevelői figyelmeztetés,
osztályfőnöki figyelmeztetés,
osztályfőnöki intés,
osztályfőnöki megrovás,
igazgatói figyelmeztetés,
igazgatói intés,
igazgatói megrovás,
tantestületi figyelmeztetés,
tantestületi intés,
tantestületi megrovás,

1. A fegyelmezési intézkedések kiszabásánál osztályfőnöki figyelmeztetés kétszer adható, a
továbbiakban a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától
függően el lehet térni, súlyosabb fokozat is adható.
2. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal a súlyosabb büntetésben kell részesíteni.
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
 durva verbális agresszió,
 az agresszió, a másik tanuló megverése, testi-lelki bántalmazása,
 az egészségre ártalmas szerek (dohányáru, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása,
 a szándékos károkozás,
 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése,
 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
3. Nkt. 58.§: szerint: „Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi,
fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi
eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló
esetén e jogot a szülő gyakorolja.”
(4) A fegyelmi büntetés lehet
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a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.
A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.
4. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
5. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a Köznevelési
törvényben előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos
mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.

10. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába
1. Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások
rendjének jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és
célzottan alkalmas, a többi tanulót a követelmények teljesítésében akadályozza, vagy
ártalmas az egészségre, testi épségre (bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró-vágó
eszköz, gyúlékony vegyszer, robbanószer).
A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat
csak akkor hozhatnak magukkal az iskolába, ha azt előre valamelyik nevelővel
megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó
nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni
megőrzésre az iskola nevelői szobájába.
2. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, IKT eszközt, értékes órát stb.) valamint nagyobb
összegű pénzt a tanulók az iskolába ne hozzanak. Ezekért az iskola anyagi felelősséget
nem vállal. Ha mobiltelefont mégis behoz a tanuló, azt a tanítási nap végéig kikapcsolt
állapotban kell tartania. Ha azt engedély nélkül mégis használja, (órákon hangfelvételt,
fotót készít vele, internetezik, játszik, zenét hallgat, filmet néz) a nevelő elveszi
(kikapcsolt állapotban), és azt csak a foglalkozások befejezése után adja vissza.
3. A tanulók az általános iskolába, kerékpárral, motorral csak a szülő írásbeli engedélyével
járhatnak. Az engedélyt az iskola igazgatójának be kell mutatni. A járműveket az iskola
területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. A járművekkel
történő közlekedésért a szülő felelősséget vállal, erről év elején írásban nyilatkozik.
4. Az iskola területén a napraforgómag, dohánytermék, szeszesital és rágógumi fogyasztása
tilos!

Védő, óvó intézkedések
Tanulóink minden tanév elején tűz- és bombariadó, valamint balesetvédelmi oktatásban
részesülnek, amelynek során felhívjuk figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek
megtörténtét az osztályfőnökök a naplóban rögzítik, valamint a tanulók jegyzőkönyvet írnak
alá. Ezenkívül testnevelés, technika, kémia tantárgyakból balesetvédelmi oktatásban
részesülnek, amelyet a nevelők szintén a naplóban rögzítenek.
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11. A tanulók véleménynyilvánításának,
tájékoztatásának rendje, formája:

a

tanulók

rendszeres

A tanuló az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat minden
kérdésről, az iskola működéséről, az őt nevelő és oktató pedagógusok munkájáról,
tájékoztatást kaphat a tanulmányait érintő kérdésekről, e körben javaslatot tehet, kérdést
intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 30
napon belül érdemi választ kell kapnia.
Jogai gyakorlásához szükséges információkat:
az osztályfőnöktől (többek között az osztályfőnöki órákon),
 a szüleitől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően),
 iskolagyűlésen,
 a diákönkormányzaton keresztül,
 a diákönkormányzat faliújságján keresztül kaphatja meg,
Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthat:
 bármely osztályfőnöki órán,
 az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban,
 a diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak
szerint,
Véleményét a diák önkormányzati képviselők útján is elmondhatja.
Kérdést intézhet:
 az iskola igazgatójához a fogadóóráján,
 a Szülői Szervezethez, vagy a Szülői Szervezet vezetőségéhez bármikor, amikor
az ülésezik, az ülések időpontjáról a hirdetőtábláról tájékozódhat,
A tanulót érintő összes kérdésben (tanulói házirend, éves munkaterv, étkezési és szociális
kedvezmények, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, szabadidő hasznos eltöltésével
kapcsolatos programok, stb.) rendszeres ismertetést kap az igazgatótól, DÖK képviselőtől,
osztályfőnöktől vagy az illetékes szaktanártól.
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12.

Térítéssel, szociális támogatással összefüggő szabályok

Térítéses foglalkoztatás esetén kedvezmény adható.
A kedvezményt igényelheti:
 szülő,
 osztályfőnök,
 szaktanár,
 iskolavezetés,
A kedvezmény kérhető:
 önkormányzattól,
 alapítványoktól (Ilosvai Tehetséggondozó, egyházi, közalapítványok stb.),
Az étkezéssel összefüggő kedvezményeket az önkormányzat bírálja el.
Az étkezési térítési díjat csak az előre kihirdetett időpontokban lehet befizetni. Az étkezés
lemondására legkésőbb a hiányzás napján délelőtt 9 óráig van lehetőség.
Az ingyenes tankönyvtámogatáshoz a kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot és
nyomtatványt az osztályfőnöknek, ill. az igazgatóhelyettesnek kell bemutatni, illetve leadni.
A helyi tankönyvtámogatást a szülő írásban igényli, a törvényi előírásoknak megfelelő
igazolások bemutatásával.
A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola
jogosult, az iskola igazgatója a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének
kikérése után dönt.
A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló:
 akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,
 akit az egyik szülő egyedül nevel,
 akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori
minimálbért,
 akinek a családjában hosszan tartó betegség vagy egyéb okok miatt a napi
megélhetés veszélybe került.
A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a
tanulókhoz történő eljuttatása.

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a
tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való
hozzájutás lehetőségét. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének
kikérésével – az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató
tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a
tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. A tankönyvrendelés
végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők
megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes
tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más
módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.

Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a
fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket
újonnan vásárolt könyvekkel és az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk. A
tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus
kézikönyveket a tanév első hetében névre szólóan kölcsönzik ki az iskolai
könyvtárból. A kölcsönzött példányokat a tanév utolsó hetében épségben és
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hiánytalanul vissza kell adni. Ha a könyv elveszlik vagy megrongálódik, a
károkozást a Házirendben és az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően kell rendezni.

Ha a tankönyv kölcsönzése során a szokásos használatot meghaladó mértéken
túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a kiskorú tanuló szülője az
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Új tankönyv esetén a könyv
beszerzési árának 100 %-át, 1 éves könyv esetén 50 %-át, többéves könyv esetén
25 %-át kell megtéríteni.
A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás
Iskolánk nem alanyi jogon járó tankönyvet nem biztosít.

13. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára
vonatkozó díjazás szabályai:
Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti
meg, ha a dolgot az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanuló tulajdonjogát –
írásos megállapodás alapján – átruházhatja az iskolára. A tanulói jogviszonyból eredő
kötelezettség teljesítése során a tanuló által iskolai anyagból készített dolgok tulajdonjoga az
iskolát illeti meg. A kiskorú tanuló szülője – a 14. életévét betöltött tanuló esetén a tanulóval
egyetértésben – megállapodhat az intézményvezetővel abban, hogy a tanuló az általa készített
dolog tulajdonjogát az intézménytől adásvétel útján megszerzi. Ez esetben a vételárat az
anyagköltség és a befektetett munka arányában kell megállapítani.
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14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:

TANTÁRGY
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Erkölcstan/Hit-és erkölcstan
Idegen nyelv
Informatika
Biológia-egészségtan
Fizika
Földrajz
Környezetismeret/Természetismeret
Kémia
Ének-zene
Testnevelés és sport
Vizuális kultúra
Hon-és népismeret
Technika, életvitel és gyakorlat
Családi életre nevelés
Gazdasági és pénzügyi kultúra

ÍRÁSBELI
VIZSGA
x

SZÓBELI
VIZSGA

GYAKORLATI
VIZSGA

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
 egyszerű szóbeli közlések megértésére utasítások végrehajtására kérdésekre való
válaszadásra meghallgatott vagy olvasott mese történet elmondására segítséggel
 az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban
(köszönés, bemutatkozás kérés köszönetnyilvánítás)
 a tanult memoriterek elmondására
 magyar ábécé betűinek fölismerésére összeolvasására
 kiejtés szerint írandó szavak szószerkezetek rövid mondatok – a tanuló fejlettségi
szintjének megfelelő néma és hangos olvasására
 másolásra kötött betűkkel írott mintáról a saját nevének önálló helyes leírására
 a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak körében
 szavak írására másolással betűtévesztés betűcsere betűkihagyás nélkül
 a leírt nyelvi anyag fölolvasására javítására összehasonlítással
Memoriterek:
2-3 mondóka soroló találós kérdés népdal
Petőfi Sándor: Tavaszhoz
Weöres Sándor Szunnyadj kisbaba, Kocsi és vonat
Csanádi Imre Farkas üvölt
Szabó Lőrinc Tavasz
Kányádi Sándortól 1-2 szabadon választott vers
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Matematika
 Számok olvasása írása 20 -as számkörben
 Számfogalom számok tulajdonságai, biztos számlálás 20-as számkörben (páros
páratlan számszomszédok)
 Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban
 Összeadás, kivonás, bontás és pótlás 20-as számkörben
 Egyszerű összefüggések, több, kevesebb egyenlő megfogalmazása lejegyzése relációs
jelek alkalmazása
 Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása válasz megfogalmazása
 Síkbeli alakzatok megkülönböztetése, alak megnevezése, csoportosítása (logikai
készlet)
Környezetismeret
Képességeinek megfelelően első osztály végén a tanuló
 tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit
 tudja az irányokat helyesen használni
 ismerje az iskola nevét annak helységeit, s azokat rendeltetésszerűen használja
 tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét
 ismerje a napszakokat, a hét napjait a hónapok évszakok nevét azok sorrendjét
 tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról
 tudja megkülönböztetni az élőt és az élettelent
 ismerje fel a növények és az állatok legfontosabb részeit.
2 évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
 ismert típusú írott utasítások megértése, végrehajtása
 kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására
 a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazása udvarias viselkedésre
 a tanult memoriterek szöveghű elmondása
 szavak szószerkezetek rövid mondatok néma és hangos olvasására legalább a szavak
egyben tartásával
 olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre
 tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasása felolvasott
szöveg mondatokra tagolása szünettartás levegővétel
 8-10 soros ismert témájú szöveg önálló megértésének igazolása, kérdések
megválaszolásával
 az ábécérend ismerete
 hosszú magán- és mássalhangzók fölismerése a beszédben
 a hosszú hangok jelölése írásban
 felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézi és
alkalmazza, az egyszerű szavakat helyesen választja el.
 jelöli a j hangot.
 helyesen alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt szókészlet körében
 rövid fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzése tollbamondásnál a kiejtéstől
eltérőképpen másolással
 másoláskor nem vét írástechnikai hibát Szövegminta alapján felismeri és kijavítja
hibáit Percenként 15 - 20 betűt ír
 a mondatok nagybetűvel való kezdése, szavakra tagolása
 a szavak elválasztása a szótagolás szabályai szerint
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Memoriterek:
Mondókák, sorolók, találós kérdések, népdalok
Mesemondás
Petőfi Sándor: Itt van az ősz itt van újra (részlet), Anyám tyúkja
József Attila: Altató
Szabó Lőrinc: Csiga-biga
Weöres Sándor és Kányádi Sándor verseiből szabadon választott
Matematika
 számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje
 számok néhány tulajdonságának ismerete adott szám jellemzése a megismert
tulajdonságokkal
 számok közötti kapcsolatok felismerése
 alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás maradékos
osztás) értelmezése kirakással
 műveletek megoldása szóban
 kisegyszeregy biztonságos ismerete
 számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése
 tagok felcserélhetőségének ismerete.
 fordított műveletek alkalmazása
 szöveges feladatok értelmezése, megoldása
 lejegyzés (ábrázolás)
 műveletek kijelölése, számolás, ellenőrzés, válasz megfogalmazása
 adott szabályú sorozat folytatása, sorozatok képzése
 testek létrehozása másolással megadott egyszerű feltétel szerint
 élek, csúcsok, lapok felismerése számbavétele a kocka és a téglatest esetében
 síkidomok létrehozása másolással megadott egyszerű feltétel szerint
 csoportosítás válogatás tulajdonságok szerint tanult szabványmértékegységek ismerete
használata
 gyakorlati mérések a tanult egységekkel.
Környezetismeret
 Megfigyeléseiről tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések
alapján!
 Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel! Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról
képről!
 Ismert témakörben csoportosítson megadott szempont szerint!
 Legyen képes méréseket végezni használja helyesen a tanult mértékegységeket!
 Használja helyesen a napszakok nevét! Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes
sorrendben!
 Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit!
 Mutasson be a tanult élőlények közül egyet sorolja fel jellemző jegyeit!
 Tájékozódjon jól saját testén! Ismerje a fontosabb élelmiszercsoportokat valamint ezek
arányos fogyasztását egészsége érdekében!
 Fogadja el a másságot és a testi fogyatékos embereket!
 Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte mögötte közötte alatta
fölötte mellette) kifejezéseket!
 Nevezze meg otthona és az iskola között lévõ legfőbb közlekedési veszélyforrásokat
ismerje azok elkerülésének módját!
 Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit!
 Ismertessen egyet a település hagyományai közül!
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3. évfolyam
Magyar nyelvtan
A tanuló képes legyen:
 a tanult tulajdonnevek nagybetűvel való kezdésére;
 az időtartam helyes jelölésére a begyakorolt esetekben;
 egyszerű szavak elválasztására önállóan;
 igék, főnevek, melléknevek fölismerésére és szófajának megnevezésére;
 a többes szám kifejezésének fölismerésére;
 a j hang helyes jelölésére a tanult szófajokban (az előző évihez viszonyítva újabb 20
szó);
 a korosztály szókincsében megtalálható, a kiejtésnek megfelelően írandó szavak helyes
rögzítésére;
 a szöveg mondatokra tagolására; a mondatkezdés- és zárás helyes jelölésével;
 írásmunkák elvégzésére olvashatóan, tetszetős formában, az íráshasználathoz
szükséges tempóban;
 az önálló írásbeli munkák javítására tanítói segítséggel.
Magyar irodalom
 fél oldal terjedelmű ismeretterjesztő vagy szépirodalmi olvasmány önálló (néma)
olvasására,
 ismert szöveg felkészülés utáni érthető, tagolt felolvasására: a szószerkezetek egyben
tartásával;
 tiszta artikuláció (az egyéni adottságok figyelembevételével), a helyzetnek megfelelő
hangerő alkalmazására
 egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondására néhány
összefüggő mondattal;
 a témával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazására;
 a szövegértés bizonyítására feladatok megoldásával;
 ismert feladattípusok utasításának önálló megértésére, elvégzésére
 négy-öt értelmes, összefüggő mondat írására megadott vagy választott témáról;
 az időrend megtartására események leírásakor;
 memoriterek szöveghű, helyesen tagolt előadására;
 Memoriterek:
Kölcsey Ferenc: Himnusz (2 versszak)
Petőfi Sándor: Füstbe ment terv
Petőfi Sándor: Nemzeti dal (3 versszak)
Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet)
Környezetismeret
 A tanuló rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen
megbeszélteknek megfelelő módon!
 Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról!
 Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét! Közvetlen
környezetéből nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásra! Használja helyesen
az oldódás, olvadás szavakat! Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát,
értesítésük módját!
 Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző élőlény fajt! Sorolja fel az
élőlények
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 életfeltételeit, ismerje az életjelenségeket!
 Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek! Tudja megkülönböztetni az egészséges és
a beteg állapotot! Tervezze meg változatos, egészséges étrendjét!
 Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő világtájakat. Nevezze nevén a
település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit, közlekedési
eszközeit!
 Ismertessen egyet a település hagyományai közül!
Matematika
 Halmazok tulajdonságainak felismerése.
 Biztos számfogalom 1000-es számkörben.
 Számok írása, olvasása 1000-ig.
 Számok nagyságrendjének és helyiértékének biztos ismerete, számszomszédok
megnevezése.
 Számok képzése, helyiérték szerinti bontása.
 Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása szóban és írásban
 Egyszerű nyitott mondat kiegészítése igazzá, hamissá.
 Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése kis véges alaphalmazon
behelyettesítéssel.
 Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv
készítése
A számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése.
 Egyszerű sorozatok szabályának megállapítása. Egyszerű sorozat folytatása.
 Kapcsolatok keresése táblázatok adatai között.
 A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján a mértékegység és mérőszám
kapcsolatának megállapítása.
 Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolódva.
 A tanult szabvány mértékegységek gyakorlati alkalmazása.
 Írásbeli műveletek végzése négy alapművelettel.
Magyar nyelv és irodalom
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés:
 A tanult udvarias nyelvi fordulatok használata a mindennapi beszédhelyzetekben./
Köszönés, jókívánság/
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás:
 Legyen képes olvasmányok tartalmáról értelmesen, összefüggően beszámolni vázlat
segítségével!
 Készítsen helyesírási és íráshasználati normák megtartásával elbeszélő fogalmazást/610 mondat/ tématartással, helyes időrenddel, a mondatok közötti kapcsolat
fenntartásával!
 Készítsen leírást, írjon levelet!
Íráskészség:
 Írása legyen rendezett, olvasható!
Olvasási készség:
 Törekedjen felolvasás során, begyakorolt szövegen a természetes beszéd üteméhez
közelítő olvasásra!
Olvasás, szövegértés:
 Legyen képes 3/4 oldal terjedelmű, életkorhoz illő szépirodalmi és ismeretterjesztő
olvasmány megértésére!
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 Bizonyítsa szóban és írásban megoldott feladatokkal az előző évben tanult
szövegelemző műveletek végzését! /idő, hely, szereplő, cím, időrend/
 Lényegkiemelés, egyszerű összefüggések felismerése tanítói segítséggel.
 Tudja egyszerű szövegek vázlatát elkészíteni tanítói segítséggel!
Nyelvtani és helyesírási ismeretek:
 Ismerje fel kevés hibával szövegben a mondatfaj-tákat és a tanult szófajokat,/ ige,
főnév, mellék-név, számnév/ az igekötős igét, a többes számot!
 A begyakorolt szó és szöveganyag helyesírása egyre nagyobb biztonsággal.
 Tudja a tanult tulajdonnevek nagybetűs kezdését, a melléknév és határozatlan
számnév fokozott alakjának, az igekötős igék/ az igekötő az ige előtt, az ige után áll /
helyesírását alkalmazni!
 A j hang jelölése újabb 20-25 szóban kevés hibával.
 A helyesírási hibák javítása tanítói segítséggel.
Könyv és könyvtárhasználat:
 Ismerje a tartalomjegyzék szerepét!
Memoriter:
Kölcsey Ferenc: Himnusz című versének két versszaka.
Petőfi Sándor: Nemzeti dal című verse.
Szabadon választott költemények, népdalok, szövegrészletek./2-3/

Matematika
 Biztos számfogalom tízezres számkörben.
 Számok helyi érték szerinti írása, olvasása.
 Számok képzése, bontása.
 Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos ismerete.
 A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.
 Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és megoldása.
 Az ellenőrzés eszközként való alkalmazása.
 A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében.
 Egyszerű szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, és ezzel a szöveges
feladat megoldása.
 Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint.
 Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése véges alaphalmazon.
 Egyszerű szöveges feladatok megoldása.
 Megoldási algoritmusok alkalmazása.
 Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása.
 A szabály megfogalmazása egyszerű formában.
 Összefüggés felismerése a táblázat elemei között.
 Mérés szabvány egységekkel.
 Át-és beváltások a tanult alapmértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolva,
illetve ilyenek felidézése nyomán.
 Számítások a kerület és terület megállapítására.
 Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakzatok építése síkban, térben.
 Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok kiválasztása a felismert tulajdonság
alapján.
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Környezetismeret
 A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz
kapcsolódó információkat!
 Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon!
 Tudja az élőlényeket megfelelő csoportba besorolni, ismerje ezeknek a csoportoknak
fő jellemzőit.
 Mutasson be egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely
környezetéből!
 Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket!
 Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok
egészségkárosító hatásait!
 Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a
tanult élettani jellemzőket!
 Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább!
 Tudjon irányokat meghatározni fő égtájak segítségével.
 Ismerje a domborzat jelölését a térképen!
 Ismerje fel a Földön kívüli térségek létét!
 Találja meg lakóhelyét, valamint az ország nagy tájegységeit Magyarország
domborzati térképén!
 Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit!
 Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét!
 Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között!
 Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket!
 Nevezzen meg veszélyhelyzeteket járművel való közlekedés, kerékpározás közben!
 Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat, beszéljen szokásaikról,
hagyományaikról!
 Rendelkezzenek az életkoruknak megfelelő környezeti erkölccsel, társadalmi
természeti felelősséggel, együttműködő képességgel, a személyes és közös
felelősségtudat alapjaival!
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Magyar nyelv és irodalom tantárgyból
5-6. évfolyam
A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni,
adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek,
rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes
önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél,
SMS, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra,
írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a
szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési
stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az
információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és
korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni,
hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.
A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó,
igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a
hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik
alkalmazni is.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is
alkalmazni.
A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete
említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja
fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus
szöveget a prózától. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező
tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és
Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós
alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5–6
mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben
és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány
hosszabb mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja
különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és
pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni
számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető
történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont
fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket
feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat.
Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód,
megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes művek,
műrészletek szöveghű felidézésére.
Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket és
álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit.
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7-8. évfolyam
A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan részt vesz a
mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja
értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével
megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába,
érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgatórugóit.
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg
szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az
olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni,
állításait indokolni.
Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza
az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti
írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb
mozaikszók helyesírásában.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.
Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt műnemekbe tud
sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző regénytípusok műfaji
jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni.
Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján
(elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a
megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a művek tematikáját,
meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat, azonosítja a
zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, hangulati hatásukat. Azonosít
képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika jelentésteremtő
szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó elemeit (pl.
tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai szerkezet, beszédhelyzet és változása).
Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep
különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését. Képes a
drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások,
konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt
művek erkölcsi kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud
támaszkodni.
Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella,
rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia,
komédia, dialógus, monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt,
amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia,
helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.
Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és
elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően
statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.
Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó
műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi
szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi
szintje, az önálló, kritikus attitűd.
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Angol nyelv
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Német nyelv
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Matematika 5-6. évfolyam
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
 Két véges halmaz közös részének,része két véges halmaz uniója uniójának
felírása, ábrázolása.
 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
 Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.
Számtan, algebra
 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.
 Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása.
 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata.
 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a
műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek
alkalmazása.
 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével
összefüggések felírása a szöveges feladatok adatai között).
 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése.
 A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.
 Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök
kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása.
 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek
ismerete. Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai
kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása
során.
 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon
választott módszerrel.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak
a leolvasása.
 Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése,
megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.
Geometria
 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete.
 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos
szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű használata.
 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága,
szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos
egyenesek.
 Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria
felismerése.
 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása
feladatok megoldásában.
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 Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.
 A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek
térfogatának, űrmértékének meghatározása.
Valószínűség, statisztika
 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
 Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése,
ábrázolása.

Matematika 7-8. évfolyam
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége,
szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben.
 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus
összeszámlálásával.
 Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számtan, algebra
 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre,
zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény
becslése, ellenőrzése., helyes és értelmes kerekítése.
 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított
arányosság.
 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása
feladatmegoldás során.
 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív
közös többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú
kifejezés szorzása egytagúval.
 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi
életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.
Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen.
 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai,
természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról
tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is.
 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése,
grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése,
ábrázolása különböző típusú grafikonon.
Geometria
 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos
szerkesztéseket végezni.
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 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek
belső
és
külső
szögeinek
összege,
nevezetes
négyszögek
szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.
 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.
Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül).
 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban.
 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása
feladatokban.
 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger)
térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban
előforduló testek térfogatát, űrmértékét.
Valószínűség, statisztika
 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok
kiszámítása.
 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát,
felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.
 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.
 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási
területének, eredményének megnevezése.
Történelem 5-6. évfolyam
Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és
magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, a
nemzethez való tartozás élményének személyes megélése.
A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka
értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása.
Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak
felidézése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és
fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit
a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.
Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk
megkülönböztetni.
Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok
döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők
együttesen befolyásolják.
Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek
létfenntartását.
Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és
pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű
emberek alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség
összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben
összekapcsolódnak.
Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és legyen
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képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők
csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek
megkülönböztetésére. Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges
kulcsszavakat, cselekedeteket.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből,
különböző médiumok anyagából.
Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és
értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban;
olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és
kiselőadást tartani.
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján
kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját.
Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket
megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni
vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe
vételére.
Történelem 7-8. évfolyam
Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események
feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti
azonosságtudat kialakulása.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl.
technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető
erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése.
Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak
azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és
fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását,
fejlődését.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit
a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát
mondani ellentétes értékelésre.
Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak
főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit.
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. Legyen képes e
hosszú történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak
főbb kérdéseinek felismerésére.
Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit,
évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben
eltérő fontosabb történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a
magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik.
Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és
vallási körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő
kapcsolatok széleskörű rendszere épült ki.
Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó
szellemi mozgalmak és dokumentumok.
Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének
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és lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg
közel hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a
magyar nemzet tagjainak tekintendők.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és vagyoni helyzetű emberek
alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát
mondani a feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból.
Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket,
terrorizmust, munkanélküliséget.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen
képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert
jelenségeket, eseményeket összehasonlítani.
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket
és kulcsszavakat.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket
megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban;
olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat
gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni.
Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és
médiapiac jellegzetességeit.
Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről,
és kiselőadást tartani.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe
vételére, és tudjon ezekre reflektálni.
Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és
diákjogokat, valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit.
Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és
kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát.
Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve
egyszerű családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási
lehetőségeket.
Természetismeret 5-6. évfolyam
A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni,
jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából
Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait.
Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges
életvitel szokásrendszere.
Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete
irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Legyen
embertársaival empatikus és segítőkész.
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában.
Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természetitársadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a
közöttük levő kölcsönhatásokról.
Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház
körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel
47

a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti
összefüggéseket.
Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek
jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában.
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi
értékek védelmére.
Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait.
Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon
hozzá a fenntartható fejlődéshez.
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve.
csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket
levonni.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár
segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési,
ismeretfeldolgozási módszerei.
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Kémia 7-8. évfolyam
Természettudományos gondolkozás (lényeglátás, problémaérzékenység, szempontkeresés,
csoportosítás, rendszerbe foglalás igénye és képessége, asszociációs képesség, absztrakciós
képesség, oksági összefüggések keresésének igénye, meglátása, belátása). Tudás, tudomány
eredményeinek, tudósok munkásságának, magyar találmányok elismerése.
A modellalkotás mint tudományos megismerési módszer használata, korlátainak felismerése.
Egyszerűbb kémiai kísérletek felelősségteljes elvégzése, azok elemzése, összevetése előző
tapasztalatokkal, ismeretekkel. Fizikai változások ismerete, megkülönböztetése a kémiai
változásoktól (halmazállapot-változás, oldódás, szűrés, desztilláció, adszorpció). Eligazodás
a periódusos rendszerben. Egyszerűbb számítások végzése az anyagmennyiség és kémiai
egyenletek alapján.
Alapszintű ismerete néhány, az életben fontos fémnek, nemfémes elemnek és legfontosabb
vegyületeiknek,
felhasználásuknak,
biológiai
hatásuknak.
Ismerete
az
élet
makromolekuláinak, és azok legfontosabb funkcióinak. Jellegzetes kémiai változások
ismerete, és ezek meghatározott szempontok szerinti csoportosítása. Annak a tudása, hogy az
élő és az élettelen világ ugyanazokból az atomokból épül fel, és a szerkezet meghatározza a
tulajdonságokat, hogy a legkülönbözőbb folyamatokban mindig érvényesül a tömeg-,
energia- és az elektromos töltésmegmaradás törvénye, és ezeket a folyamatokat (általában) az
energiaminimumra való törekvés irányítja.
Biológia 7-8. évfolyam
A tanuló érti az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének
összefüggését az adott térséget jellemző környezeti tényezőkkel. Ismeri a globális
környezetkárosítás veszélyeit, érti, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség érték.
Ismeri és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó
legfontosabb fajokat, tud belőlük táplálékláncot összeállítani. Példákkal tudja illusztrálni az
élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit. Be tudja mutatni az egyes
életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit, ismeri az
életközösségek változatosságának és változásának okait.
Tud különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között, tisztában van a fejlődéstörténeti
rendszer alapjaival. Ismeri az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait. Morfológiai
jellegzetességek alapján ismert élőlények el tud helyezni a fejlődéstörténeti rendszerben
(maximum osztály szintig).
Látja a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést. Érti a
sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.
Ismeri az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok
fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.
Tisztában van saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival, a férfi és a nő
közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáival. Ismeri a
betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges
életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Érti a szűrővizsgálatok jelentőségét
a betegségek sikeres gyógyításában.
Önállóan és társaival együttdolgozva tud megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket
végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni, valamint jártassággal rendelkezik a
mikroszkóp használatában.
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Földrajz 7-8. évfolyam
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;
tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján
elkészíteni;
tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;
ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;
tudjon bemutatót készíteni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
lássa át a problémamegoldás folyamatát;
ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;
ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
tudjon kódolni algoritmusokat;
tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;
ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;
legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján;
legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes megkeresni a kívánt információt;
legyen képes az információ értékelésére;
legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;
tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait;
használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;
ismerjen megbízható információforrásokat;
legyen képes értékelni az információ hitelességét;
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;
ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó
következményeit;
ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;
legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.
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A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat
találni konkrét tantárgyi feladataihoz;
a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;
képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata,
szövegalkotás);
egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan
végrehajtani.

Ének 5-6. évfolyam

Az énekes anyagból 10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és
kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív
készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük
és dallami készségük.
A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb
gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak.
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat
felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai
megoldások).
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott,
többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás)
megismerték.

Ének 7-8. évfolyam
Az énekes anyagból 10 dalt és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és
kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív
készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük
és dallami készségük.
A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb
gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak.
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat
felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai
megoldások).
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott,
többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás)
megismerték.

Hon- és népismeret

A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, hagyományos
gazdasági tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, jeles
személyeit. A tanulási folyamatban kialakul az egyéni, családi, közösségi, nemzeti
azonosságtudatuk.
Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a család
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felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. A megszerzett ismeretek birtokában
képesek lesznek értelmezni a más tantárgyakban felmerülő népismereti tartalmakat.
Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó
népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét,
közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon
elsajátítják egy-egy jeles nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a
társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.
Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon- és
népismereti, néprajzi jellemzőit. Világossá válik a tanulók számára, hogyan függ össze egy táj
természeti adottsága a gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus
kapcsolatban az ember a természettel.
Vizuális kultúra 5-6. évfolyam
 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó
tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
 Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a
képalkotásban.
 Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és
egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése.
 A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját
jelzésrendszerek kialakítása.
 Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és
alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során.
 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések
megfogalmazása.
 Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység
során.
 Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.
 A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés
pontos megfogalmazása.
 Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

7-8. évfolyam
Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az
alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében.
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak
megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű
értelmezése.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések
megfogalmazása.
Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli)
tudatos használata az alkotótevékenység során.
A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák
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rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online
kommunikáció szövegszervező
alapeszközeinek felismerése.
Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói
szándék és nézői elvárás karaktere szerint.
Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a
meghatározó alkotók műveinek felismerése.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

Informatika 5-6. évfolyam
A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére
ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;
tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;
tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat;
tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait;
ismerje egy vírusellenőrző program kezelését.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a leggyakoribb
karakter- és bekezdésformázásokat;
használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;
ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót
készíteni;
ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;
segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle
adatbázisokban keresni;
tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;
tudjon egyszerű programot készíteni;
legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;
a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;
legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni;
legyen képes a találatok értelmezésére;
legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére;
legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;
legyen képes az interneten talált információk mentésére;
ismerje a netikett szabályait.
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A tanuló az információs társadalom témakör végére
ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;
ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket;
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott
forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;
konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges
információkat;
el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait.

Informatika 7-8. évfolyam
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;
tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján
elkészíteni;
tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;
ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;
tudjon bemutatót készíteni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
lássa át a problémamegoldás folyamatát;
ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;
ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
tudjon kódolni algoritmusokat;
tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;
ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;
legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján;
legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes megkeresni a kívánt információt;
legyen képes az információ értékelésére;
legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;
tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait;
használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;
ismerjen megbízható információforrásokat;
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legyen képes értékelni az információ hitelességét;
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;
ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó
következményeit;
ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;
legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat
találni konkrét tantárgyi feladataihoz;
a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;
képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata,
szövegalkotás);
egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan
végrehajtani.

Technika 5-6. évfolyam
Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a környezetátalakító
tevékenységgel járó felelősség belátása.
Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről.
Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű,
biztonságos használata.
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során.
Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák felismerése, a
javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása.
Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek
felismerése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek előzetes, helyes
felismerése, az azzal járó felelősség belátása.
A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá
és célszerűvé válása.
A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a
tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása.
A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása.
A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel.
Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása,
készítése.

Technika 7-8. évfolyam
Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges praktikus
életvezetési ismeretek elsajátítása, készségek kialakulása.
A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek biztonságos
kezelése, takarékos és felelős használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások
tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése. Egyszerű karbantartási, javítási munkák
önálló elvégzése.
Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során.
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A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és költségek
érzékelésének, becslésének képessége.
Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett.
A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
Tájékozottság a közlekedési környezetben.
Tudatos közlekedési magatartás.
A közlekedési morál alkalmazása.
Környezettudatos közlekedésszemlélet.
Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori életről,
pályaválasztási lehetőségek mérlegelése.
Tapasztalatok, ismeretek, véleményalkotás a meglátogatott munkahelyekről, ezek összevetése
a személyes tervekkel.
Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése.
A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése.
A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása.

5. évfolyam
Ismerje a rendgyakorlatokat, és vezényszavakat.
Tudjon minimum 4 faladatból álló legalább 4 ütemű bemelegítő feladatsort bemutatni.
Ugrásaiban törekedjen a dinamikára, tudjon minimum 80-90 cm-t ugrani magasba, és 200-230 cm-t
távolba.
Ismerje a dobó mozgás technikáját, tudjon minimum 18 métert dobni kislabdával távolba.
Egy sportjátékban aktívan vegye ki a részét a szabályok betartásával.
A tornaszereken (gyűrű,gerenda,szekrény,talaj) biztonságosan mozogjon.
Ismerje a különböző távolságok technikáit, ismerje a rajthelyzetek vezényszavait.
Váltófutásban ismerje a két kezes váltás lehetőségét,és tudjon hasznos csapattag lenni.
6. évfolyam
Legyen jártas a rendgyakorlat vezényszavaiban, és azokat tudja ütemre végrehajtani.
Tudjon minimum 6 elemből álló bemelegítő feladatsort bemutatni.
Ugrásokban törekedjen a technika minél jobb végrehajtásában és tudjon minimum 80-90 cm-t ugrani
magasba, 230-250 cm-t távolba.
Dobómozgásban törekedjen a dinamikára és technikára, és tudjon minimum 20 métert dobni
kislabdával távolba.
Minimum egy sportágban aktívan vegye ki a részét a szabályok betartásával.
Tudjon 4-5 elemből álló összefüggő talajgyakorlatot bemutatni.
A tornaszereken (gyűrű,gerenda,szekrény) biztonságosan mozogjon az elemeket könnyedén mutassa
be.
Viselje el a természet viszontagságait és megfelelő mozgással védekezzen ezek ellen.
Tegyen különbségen a különböző futások között, ismerje a rajthelyzet felvételét,és vezényszavait,
tudjon 2 kezes váltófutásban hasznos csapattag lenni.
7. évfolyam
Ismerje a rendgyakorlatok vezényszavait, és azokat tudja ütemre végrehajtani.
Tudjon minimum 8 elemből álló bemelegítő feladatsort bemutatni.
Ugrásaiban törekedjen a dinamikára, a technika minél jobb végrehajtására és minimum 90-100 cm-t
ugorjon magasba, és 250-280 cm-t távolba.
Ismerje a dobó és lökő mozgás közti technikai és gyakorlati különbségeket, minimum 22-24 métert
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dobjon távolba kislabdával és 5-6 métert tudjon lökni súlygolyóval.
Minimum 2 sportágban aktívan vegye ki a részét a szabályok betartásával.
Tudjon 5-6 elemből álló összefüggő talajgyakorlatot bemutatni.
A tornaszereken (gyűrű,gerenda,szekrény) biztonságosan mozogjon, az elemeket a szereken
könnyedén mutassa be.
Viselje el a természet viszontagságait ( hideg,szél,eső,napsütés) és megfelelő mozgással védekezzen
ezek ellen.
Futásaiban tudjon különbséget tenni a rövid, közép, és hosszútávfutás iramai között, ismerje a
rajthelyzeteket, tudjon reagálni a vezényszavakra, és tudjon 2 kezes váltófutásban hasznos csapattag
lenni.
8. évfolyam
Ismerje a rendgyakorlatok vezényszavait, és azokat tudja ütemre végrehajtani.
Tudjon minimum 10 elemből álló bemelegítő feladatsort bemutatni.
Ugrásaiban törekedjen a dinamikára, a technika minél jobb végrehajtására és minimum 100-110 cm-t
ugorjon magasba, és 280-310 cm-t távolba.
Ismerje a dobó és lökő mozgás közti technikai és gyakorlati különbségeket, minimum 24-26 métert
dobjon távolba kislabdával és 6-7 métert tudjon lökni súlygolyóval.
Minimum 2 sportágban aktívan vegye ki a részét a szabályok betartásával.
Tudjon 6-8 elemből álló összefüggő talajgyakorlatot bemutatni.
A tornaszereken (gyűrű,gerenda,szekrény) biztonságosan mozogjon, az elemeket a szereken
könnyedén mutassa be.
Viselje el a természet viszontagságait ( hideg,szél,eső,napsütés) és megfelelő mozgással védekezzen
ezek ellen.
Futásaiban tudjon különbséget tenni a rövid, közép, és hosszútávfutás iramai között, ismerje a
rajthelyzeteket, tudjon reagálni a vezényszavakra, és tudjon 2 kezes váltófutásban hasznos csapattag
lenni.
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Sajátos Nevelési Igényű tanulók
alsó tagozat
Magyar nyelv és irodalom
 Ismerje a társas érintkezés nyelvi formáit (köszönés, bemutatkozás, megszólítás) és
alkalmazza őket helyesen.
 Ismerje az ABC betűit.
 Hallás útján tudja megkülönböztetni azokat.
 Képességeihez mérten tudjon olvasni.
 Másolás és tollbamondás után is tudjon írni.
 Írása legyen olvasható, áttekinthető, rendezett.
 Képességei szerint értse meg az élőszóbeli és az írott szöveget.
 Tudja gondolatait világosan és egyszerűen megfogalmazni, azt megfelelő
beszédtempóval, hangerővel és hangsúllyal előadni.
 Alkalmazza a mondat helyesírására és a hangok hosszúságának jelölésére vonatkozó
szabályokat.
 Tudjon elválasztani egyszerű szavakat.
Matematika
 Legyen biztos számfogalma 1000-res számkörben.
 Olvassa, írja a számokat rutinszerűen.
 Végezzen szóbeli és írásbeli műveleteket (szorzás, osztás, összeadás, kivonás) 1000res számkörben.
 Tudja ellenőrizni számításait.
 Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat.
 Ismerjen fel egyszerű relációkat, használja adekvátan a relációs fogalmakat.
 Végezzen válogatást, osztályozást megadott szempont alapján.
 Tudjon sorozatokat kiegészíteni felismert szempont alapján.
 Egészítsen ki rész-és metszethalmazt hiányzó elemekkel.
 Tudjon alkalmi mérőeszközzel és mértékegységgel mérni.

Környezetismeret
 Legyen képes a természet jelenségeit és folyamatait észrevenni, azokat elemi szinten
megfigyelni.
 Ismerje fel a vizsgálódásokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket és azokat használja
balesetmentesen.
 Egyszerűen tudja megfogalmazni megfigyeléseit, tapasztalatait, azokat rajzban vagy
írásban rögzíteni.
 Ismerje a környezetében előforduló fontosabb élő és élettelen anyagok tulajdonságait.
 Tudja megnevezni az emberi test részeit, azok funkcióit.
 Ismerje fel és nevezze meg a környezetében élő növényeket és állatokat.
 Tudja családi és utónevét, szülei nevét, foglalkozását, lakcímét.
 Ismerje az évszakok váltakozását, az időjárást.
 Tudja felsorolni az évszakok és a hónapok neveit.
 Tudjon napirendet összeállítani.
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Magyar nyelv és irodalom
 Figyeljen a beszélgetőtárs beszédének mind értelmi, mind érzelmi tartalmára.
 Írjon olvashatóan, megfelelő tempóban.
 Ismerje fel és alkalmazza a beszélő szándéka szerinti mondatvégi írásjeleket.
 Legyen képes a magán-és mássalhangzók időtartamának jelölésére.
 A meghatározás szintjén ismerje a szófajokat, egyszerű mondat fajtáit, nyelv
egységeit.
 Legyen képes fejlettségének megfelelő értő és kifejező hangos és néma olvasására.
 Legyen képes egyszerű rövid levél, képeslap megírására.
 Alkalmazza az önellenőrzést.
 Ismerje a magyar költészet néhány kiemelkedő költőjét, íróját, alkotásaikat.

Matematika
 Tudja írni és olvasni a számokat 10.000-ig, velük műveleteket végezni.
 Differenciálja síkidom és test fogalmát.
 Mérjen kerületet, területet.
 Használja az órát.
 Tudjon egyszerű grafikont, táblázatot készíteni, adatokat leolvasni.
Természetismeret
 Legyen képes a természet jelenségeit és folyamatait észrevenni, azokat elemi szinten
megfigyelni.
 Ismerje fel a vizsgálódásokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket és azokat használja
balesetmentesen.
 Egyszerűen tudja megfogalmazni megfigyeléseit, tapasztalatait, azokat szóban vagy
írásban rögzíteni.
 Ismerje fel vizsgálódásai alapján a környezetében előforduló fontosabb élő- és
élettelen anyagok tulajdonságát.
 Ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a környezet jövőjéért, fenntarthatóságáért, ezért
becsülje meg értékeit.
 Legyen képes a fő világtájakat, földrészeket megnevezni.
 Ismerje fel és nevezze meg a tanult növényeket és állatokat.
 Tudja az időjárás változásait megfigyelni, lejegyezni.
 Ismerje és használja a földrajzi fogalmakat, mint pl. hegy, síkság, folyó, stb.
 Tudjon tájékozódni a térképen, hazánkat tudja azon elhelyezni.
 Ismerje lakóhelye természetföldrajzi jellemzőit.
 Ismerje hazánk nagy folyóit, tavait.
 Védje környezetét!
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15. Mellékletek
15.1. Számítógépes termek használati rendje, balesetvédelem
Veszélyforrások: áramütés, (elektromos) tűz, egyéb
Áramütés elkerülése érdekében:
- Tilos a számítógép házát felnyitni, abba belenyúlni, bármit beledobni!
- Diákok a számítógép külső csatlakozóihoz nem nyúlhatnak.
- A terem hálózati főkapcsolójának helyét mindenkinek ismernie kell, de azt csak tanár
kapcsolhatja föl, illetve le.
Elektromos tűz elkerülésére
4Itt is a fenti szabályok érvényesek, továbbá ha bármilyen berendezésnél túlmelegedésre
utaló jelet észlelünk (füstöl, belsejéből szikrázásra jellemző hangok jönnek stb.) az esetet a
tanárnak jelezni kell és a gép, vagy a terem áramellátását meg kell szüntetni.
Teendők:
Áramütés esetén:
-

-

Ha az illető még mindig az áramkörben van, azonnal riasztani kell a szaktanárt és meg
kell szüntetni az áramellátást (főkapcsoló).
Ha az illető nem érhető el kellő gyorsasággal, akkor az áramütött személyt el kell
távolítani az áramkörből. Ennek során csak szigetelőanyagból készült eszközzel
érhetünk a balesetes személyhez vagy az áram alatt lévő berendezéshez, vezetékhez,
különben saját épségünket veszélyeztetjük. (Ilyen eszköz lehet egy száraz farúd,
hosszú műanyag de inkább fa vonalzó stb.) Ezt követően a berendezés áramellátását
szintén meg kell szüntetni, illetve a balesetes személyt az elsősegélynyújtás
szabályainak megfelelően kell kezelni.
A balesetet ezután orvosnak meg kell vizsgálni, még akkor is, ha semmilyen
sérülésnek nincs nyoma.

Tűz esetén:
Első teendő a berendezés, de inkább a terem áramtalanítása, az illetékes tanár
riasztása. Feszültség alatt lévő berendezés oltása életveszélyes.
- Minden számítógépes terem el van látva tűzoltó készülékkel, ennek helyét, kezelését
mindenkinek ismernie kell. Tanári irányítással – vagy ha ez nem lehetséges, akkor
saját kezdeményezésre – a tűzoltást meg kell kezdeni és az intézmény tűzvédelmi
szabályainak megfelelően, kell eljárni. (Meg kell kezdeni a terem kiürítését, még
akkor is, ha a tűz kis terjedésű).
Egyéb veszélyforrások:
-

-

-

A számítógépes termek meglehetősen zsúfoltak, ráadásul nagy értékű felszerelés van
bennük elhelyezve. Ebből eredően mindenféle kergetőzés, lökdösődés
balesetveszélyes és anyagi kár okozásával is járhat. Az okozott anyagi kárért a diák
felelősségre vonható és azt meg kell térítenie.
A székkel való hátradőlés vagy megcsúszás veszélyét rejti, vagy a szék lába okoz kárt
a padlóban.
A számítógépes termekben tilos enni és inni.
Vírusterjesztés veszélye miatt csak tanári engedély, vagy utasítás esetén szabad a
terembe adathordozót (cd, pendrive, stb.) bevinni, vagy onnan kihozni.
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További szabályok:
-

-

-

-

-

-

Mint minden teremben itt is tilos a berendezési tárgyak, gépek egyéb eszközök
rongálása. Az okozott kárért annak okozója felel. Nem szándékos károkozást is
azonnal jelenteni kell a termet kinyitó szaktanárnak, esetleg más számítástechnika
tanárnak. Mások által okozott rongálást, kárt is azonnal jelenteni kell.
A gépekre programokat telepíteni vagy azokat onnan letörölni csak engedéllyel
szabad. Nagyobb mértékű büntetéssel jár a károkozásra, hacker tevékenységre, más
illetéktelen információszerzésre alkalmas programok telepítése, használata.
Az Internet szolgáltatásainak igénybe vétele az általános „internetes” normák, illetve
a „Sulinet Netikett” szabályai vonatkoznak.
A terem kulccsal zárható. Odabenn tartózkodni csak a szaktanár (tanórán kívül
bármely számítástechnika tanár) engedélyével szabad. Ha bárki üresen álló nyitott
géptermet lát, szóljon bármely számítástechnika szakos tanárnak, vagy kérje a
takarítótól a terem lezárását.
A terembe táskát bevinni nem szabad, de ha ez nem megoldható, akkor a táskákat a
teremben meghatározott (félreeső) helyen egy csoportban kell letenni. Az asztalok
közé csak az órai felszerelés vihető be.
A terem ablakait távozáskor be kell zárni. Nyitva csak abban az esetben hagyhatók, ha
bizonyosan tudjuk, hogy utánunk azonnal használni fogják. (A nyitva hagyott ablakok
egy hirtelen jött vihar stb. esetén komoly anyagi kárhoz vezetnek.)
Munkánk során általában törekedjünk az energia- és anyagtakarékos számítógép
használatra. (Nem használt gépet kapcsoljuk le, nyomtatásnál csökkentsük a papír és
festékfogyasztást.)

15.2. A tornaterem házirendje
1. A tornatermet a tanulók testnevelésórán, gyógytestnevelési az iskolai sportkör
foglalkozásain, napközis sportfoglalkozásokon, versenyek alkalmával használhatják
kizárólag testnevelő, illetve pedagógus személyes felügyeletével. Ettől eltérően csak az
igazgató engedélyével, testnevelő felügyelete mellett lehet használni.
2. A terem csak váltócipőben vehető igénybe, utcai cipővel belépni TILOS.
3. A terembe csak a foglalkozáshoz kapcsolódó felszerelések, eszközök vihetők be, (minden
más az öltözőben,) értéktárgyakat a tanáriban kötelesek a tanulók hagyni.
4. A foglalkozások után (a bérelt idő leteltével) a csoport köteles a teremben rendet tenni (pl.
a kapukat, zsámolyokat, padokat a helyükre visszarakni).
5. A termet utolsóként használó a bejárat melletti kapcsolótáblán köteles áramtalanítani.
6. A tornatermet valamint azok berendezését csak rendeltetésének és jellegének megfelelően
szabad használni.
7. A tornateremben okozott szándékos károkozást fegyelmi eljárás, és az okozott kár
megtérítése követi, ha a kárt okozó személye nem tisztázható, akkor a csoport köteles
együttesen helyrehozni a problémát.

15.3. A testnevelési öltözők házirendje
1. A tanulók a testnevelési órák előtt és után az öltözőket rendeltetés szerint használhatják
tisztálkodás, átöltözés céljából.
2. Az öltözők kulcsát a testnevelők kezelik, ők zárják az óra előtt és nyitják az óra végén.
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3. Az öltözőből, a tanítási órát megelőzően, csak a tanár utasítására jöhetnek ki a tanulók, ott
kötelesek megvárni az óra kezdetét!
4. Az öltözők kulcsát tanuló nem veheti fel, és nem kaphatja meg.
5. Az öltözőkbe tanuló a tanítási óra alatt engedély nélkül nem léphet.
6. Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért, ruhaneműkért felelősséget nem vállalunk!
7. Az értéktárgyakat (pénztárcákat, ékszereket, mobiltelefonokat, stb.) a tanári szobában kell
elhelyezni.
8. Az öltözőkben enni, inni TILOS!
9. Az öltözőkben okozott szándékos károkozást fegyelmi eljárás, és az okozott kár
megtérítése követi, ha a kárt okozó személye nem tisztázható, akkor a csoport köteles
együttesen helyrehozni a problémát.

15.4. Könyvtári házirend
1. A könyvtárat az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola tanulói, pedagógusai,
adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A könyvtár használata ingyenes;
beiratkozáshoz nem kötött az említett könyvtárhasználók számára.
2. A kölcsönzők kötelesek a könyvtár kölcsönzési szabályait betartani, és a megfelelő
kölcsönzési fegyelemmel a könyveket visszahozni.
3. A könyvtár a törvényeknek megfelelő óraszámban, a nyitvatartási rend szerint tart
nyitva.
4. Csak a kölcsönzési füzetben dokumentált művek vihetők ki a könyvtárból. A tanulók
csak saját nevükre kölcsönözhetnek, és más tanulóval a kölcsönzött könyveket nem
küldhetik vissza. A kölcsönzést a tanuló a kölcsönzési füzetben neve aláírásával
igazolja. Hasonlóan, amikor visszahozta a könyvet, aláírással adja vissza azt.
5. A könyvtár kézikönyvtári állományát helyben lehet olvasni, használni (szótárak,
lexikonok, enciklopédiák).
6. Könyvtári tartozásának rendezése nélkül senki nem távozhat – amennyiben az iskolai
jogviszonya megszűnik. A könyvtári tartozásokat a tanulók legkésőbb az adott tanítási
év végéig rendezni kötelesek.
7. A kölcsönzésre kért könyv épségének megőrzése minden könyvtárhasználó
kötelessége. A könyvtár helyiségének berendezési tárgyaira is vigyázni kell, az
esetleges rongálást meg kell téríteni.
8. Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumok esetében a könyvtár a kártérítés
lehetőségével élhet. Az elveszett könyv helyett ugyanannak a dokumentumnak más
kiadását elfogadja, vagy az olvasó a mindenkori beszerzési árat köteles megtéríteni.
9. A könyvtárban a tanulók számára telepített számítógépek a könyvtár nyitvatartási
ideje alatt használhatók. A könyvtárban a gyűjtőmunkához lehetőség van internet
használatára is. Jegyzeteléshez, kutatáshoz mindenki magának gondoskodik
jegyzetpapírról és íróeszközről. A számítógépet használó diák köteles a nevét
dátummal együtt feltüntetni a gép mellett felfektetett füzetbe.
10. A könyvtár helyiségébe enni- és innivalót, táskát bevinni nem szabad.
11. A könyvtár látogatóit - hangoskodással, rendetlenkedéssel - zavarni nem szabad.
12. A könyvtárban minden könyvnek, folyóiratnak és egyéb dokumentumnak megvan a
maga helye, a könyvtári rend megőrzése minden tanuló feladata.
13. A könyvtár helyiségében alkalmanként rendezvények vannak (versenyek, vetélkedők,
foglalkozások stb.). Ezekben az órákban a nyitva tartás szünetel.
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16.

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, és a szülők javaslatainak figyelembevételével
az iskola igazgatója készíti el.
2. A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és
véleményüket küldötteik útján, eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A
diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola
igazgatóját.
3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket
eljuttatják az iskola igazgatójához.
4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet
(közösség) véleményét.
5. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével
elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója
beszerzi a diákönkormányzat, valamint a szülői szervezet, az Intézményi Tanács
véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.
6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a nevelőtestületi értekezleten, aminek az
időpontjától az hatályba lép.
7. Az érvényben levő házirend módosítását - bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára,
ha azzal egyetért - kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a
diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet (közösség) iskolai
vezetősége.
8. A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani.
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A Házirend elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok
Az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola
véleményezte.
Abaújszántó, 2019.09.01.

Házirendjét az iskolai diákönkormányzat

_____________________________
Király Katalin
DÖK patronáló tanár
Az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola
véleményezte.
Abaújszántó, 2019.09.01.

Házirendjét az iskolai szülői szervezet

_____________________________
Plaszkó Ferenc Ignáczné
SZM elnök
Az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola Házirendjét az intézményi tanács véleményezte.
Abaújszántó, 2019.09.01.
_____________________________
Bányainé Bartha Ildikó
Intézményi Tanács elnök

Az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola Házirendjét a nevelőtestület elfogadásra javasolta.
Abaújszántó, 2019.09.01.
_____________________________
Hollókőiné Bodnár Mária
Igazgató
Az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola házirendjével kapcsolatban a Sárospataki
Tankerület Igazgatója ellenőrzési és egyetértési jogát gyakorolta.
Sárospatak, 2019.09.01.

_____________________________
Donkó József Béla
Tankerületi Igazgató

64

