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A HÁZIREND HATÁLYA 

 

 Ezen házirend:  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

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

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

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

 továbbá az intézmény helyi pedagógiai programja és Szervezeti és Működési  

            Szabályzatának rendelkezései alapján készült.  

 

A Házirend szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden tanulóra, a 

tanulók szüleire, minden pedagógusra, alkalmazottra.  

A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés és oktatás, a tanulók iskolai közösségi életének zavartalan megvalósítását.  

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.  

Az első osztályosok tanulói jogviszonya a beiratkozás napján jön létre. 

Ezen időponttól nyújthatják be igényeiket a szülők és gondviselők a következő tanévre 

vonatkozóan napközire, étkeztetésre, szociális támogatások igénybe vételére is.  

A tanév első napjától terjed ki rájuk teljes hatállyal az iskolai Házirend. Az 

osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján ismertetik, értelmezik 

tanítványaikkal a Házirend szövegét.  

Alsó tagozaton az osztályfőnök által tartott órán, a szülőkkel szülői értekezleten kell 

megismertetni a Házirendet. 
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A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 

 

A Házirend elérhető az intézmény honlapján (ww.nyary-nyhaza.sulinet.hu),  

papír alapon az intézményvezetői irodában, a tanári szobában. 

 

1. Az iskolába történő felvételre, átvételre vonatkozó szabályok 

 

A 20/2012 EMMI rendeletnek megfelelően: 

 

1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – 

minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse és az óvodai szakvélemény alapján iskolaérett. 

A gyerekek az oktatási hivatal határozata alapján egy évig még óvodai ellátásban 

részesülhetnek, tehát hetedik életévükben lesznek tankötelesek. 

 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 a szülők személyi igazolványát, 

 a gyermek lakcímkártyáját; 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolás, 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

 a szülők személyi igazolványát; 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

 a tanév közben érkező gyermek köteles hozni az értékelő napló hitelesített 

másolatát 

http://www.nyary-nyhaza.sulinet.hu/
http://www.nyary-nyhaza.sulinet.hu/
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5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás (minimum „jó”) és szorgalom 

érdemjegyeinek (minimum „változó”), valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 

figyelembe vételével az iskola intézményvezetője dönt. 

 

Negyedik évfolyam végén nyolcosztályos gimnáziumban, hatodik évfolyam végén 

hatosztályos gimnáziumban, nyolcadik évfolyam végén pedig négyosztályos gimnáziumban, 

szakközépiskolában, valamint szakmunkás- és szakképző intézetekben tanulhatnak tovább 

diákjaink. A nyolcadik évfolyamosoknak központi írásbeli előkészítőt tartunk magyarból és 

matematikából. 

 

2. A tanulók kötelességei 

 A Házirend előírásainak betartása az intézménnyel jogviszonyban állók 

mindegyikének kötelessége. Tanulók esetében ezt a magatartás minősítés havonkénti 

megállapításakor veszik figyelembe a tanulót tanító nevelők.   

 A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett 

magatartással– tanulmányi kötelezettségének.   

 A tanuló kötelessége, hogy környezettudatos magatartásával, életvitelével, 

fejlettségének megfelelő felelős gondolkodással járuljon hozzá környezetünk 

állapotának, önmaga, társai és a felnőttek egészségének megóvásához.   

 A tanuló kötelessége, hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai 

elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett 

közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 

tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában.   

 Kötelessége, hogy megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások helyiségei és az 

iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait.  

  Az iskolához tartozók nem csorbíthatják tanuló-, illetve munkatársaik jogainak 

érvényesülését, tiszteletben kell tartaniuk emberi méltóságukat.   

 A tanulóknak minden (írásbeli, szóbeli, egyéb) tanulmányi kötelezettségüket 

rendszeresen teljesíteniük kell. Ha a tanulónak lemaradása keletkezett, azt kötelessége 

pótolni a pedagógus által meghatározott időn belül. 
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 A kötelező feladat(ok) teljesítésének elmulasztását a tanulónak az óra megkezdésekor 

jelentenie kell. Ez vonatkozik a hiányzó eszközökre is.   

 Az iskola használatára vonatkozó szabályok (benne különösen a baleset- és 

tűzvédelem) előírásainak betartása, alkalmanként betartatása mindenki kötelessége. 

Ezen szabályzatok tartalmának és használatának megismertetése a tanulókkal minden 

tanév indulásakor az osztályfőnök és a szaktanár feladata.   

 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen 

egészségügyi szűrővizsgálatokon, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és 

biztonságát védő ismereteket.   

 Ha önmagát vagy másokat veszélyeztető állapotot, balesetet, katasztrófát észlel, 

haladéktalanul jelentse pedagógusának vagy az iskola más alkalmazottjának.   

 A tanulóknak meg kell ismerniük az iskolaépület kiürítési tervét, részt kell venniük 

annak gyakorlásában.   

 A tanulónak a kapott, illetve vállalt feladatait jó minőségben kell ellátnia.  

 Az előírásoknak megfelelően kezelje az oktatás során használt eszközöket, védje az 

iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet. A gondatlanságból okozott 

kárért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén anyagilag és fegyelmileg 

felelős.   

 A két fő hetes felelős: az osztály rendjéért és tisztaságáért a nevelő megérkezéséig, a 

munka alapvető feltételeinek biztosításáért (kréta, tiszta tábla), az órák indulásakor a 

nevelő tájékoztatásáért a hiányzókról, a szünetekben történő szellőztetésért, valamint 

az osztály által rábízott feladatok teljesítéséért.  

 A tanulók a tantermet, udvart, tornaszobát és minden általuk használt helyiséget csak 

tiszta, rendezett, tanításra, tanulásra alkalmas állapotban hagyhatják el.   

 Az ügyeletes tanulók az ügyeletes nevelő által meghatározott rend szerint segítik a 

Házirend előírásainak érvényesülését.   

 A tanulók becsengetés után a saját tantermükben, ill. a szaktanár által kijelölt helyen 

tartózkodnak.  

 A tanuló nem lehet tanári felügyelet nélkül az osztályteremben.(kivétel a hetes) 

 A tanulóknak kötelező a pedagógus által előkészített, használt eszközök, vegyi 

anyagok, szúró-vágó eszközök, tornatermi felszerelések biztonságos használata. 

 A tanulók az iskolában ápoltan, nem kihívóan, mindig az alkalomhoz illő öltözetben 

jelennek meg.   Iskolai ünnepélyeken ünneplő ruhát hordunk: fekete, sötétkék nadrág 
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vagy szoknya, fehér ing vagy blúz, sötét cipő vagy szandál. A hétköznapok során 

kerüljük a szélsőséges divatot képviselő, másokat irritáló, egészségtelen öltözködést, 

hajviseletet (haj-, arc-, köröm- és szemfestés, valamint oly mértékű hiányos öltözet, 

melynél látszik a has, derék vagy fehérnemű). 

  Testnevelésórákon és sportfoglalkozásokon – a balesetek megelőzése érdekében - a 

tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót. 

Sportfoglalkozásokon és testnevelésórákon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat 

helyett sportfelszerelést kell viselniük, ami lehet: nem fekete talpú tornacipő, 

edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő. 

 A tanulók köszönnek, kulturáltan beszélnek, udvariasak, segítőkészek társaikkal és a 

felnőttekkel, kerülik a hivalkodó magatartást. Viselkedésükkel nem botránkoztatnak 

meg másokat. 

 A tanuló segíti otthona és az iskola kapcsolatának folyamatosságát. Tájékoztató 

füzetét az érdekeltekkel a lehető legrövidebb időn belül aláíratja. Az egyéb formájú 

(pl. üzenő füzet) üzenetek továbbításáról is gondoskodik.   

 Az iskola területére a tanulók digitális eszközt (mobiltelefont, okos órát, stb.) 

hozhatnak, amit kikapcsolt állapotban kötelesek leadni a tanári szobába, érkezéskor. A 

digitális eszközt (telefont és az okos órát, stb.) az iskolából hazatávozás előtt kapják 

vissza. Abban az esetben, ha a diák a digitális eszközét (telefonját és okos óráját stb..), 

nem adja le, azt a nevelő elveszi tőle, amit csak a nap végén kaphat vissza. Ha a 

tanulótól ismételten az eszköz elvételre kerül, a szülő kaphatja vissza. Ha harmadik 

alkalommal is elvételre kerül, azt csak év végén áll módunkban visszaadni a törvényes 

képviselőnek. Év végéig az iskola páncél szekrényében kikapcsolt állapotban tároljuk.  

Az iskola csak a leadott készülék megőrzéséért vállal felelősséget. 

 Az iskola területén bármilyen felvételt (fénykép-, hang- és filmfelvétel … stb.) a 

személyiségi jogok védelmében készíteni csak engedéllyel szabad.  

 Kötelessége az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi 

méltóságára és jogaira tekintettel lenni, tiszteletet tanúsítani irántuk, segíteni 

munkájukat, támogatni rászoruló tanulótársait. 

 Amennyiben a tanuló véleményt nyilvánít az őt nevelő és oktató pedagógus 

munkájáról, az intézmény bármely dolgozójáról, az iskola működéséről, továbbá a 

személyét érintő kérdésekről – azt az emberi méltóság tiszteletben tartásával -, 

kötelessége kulturáltan tenni. 
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 Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyakért az iskola 

felelősséget nem vállal. 

 A tanuló kötelessége a délutáni napközi otthonos foglalkozásokon és a tanulószobai 

foglalkozásokon való részvétel. Erről az intézményvezető írásos engedélyével 

maradhat távol. 

 A tanuló a kötelező délutáni foglakozásokról csak a szülő írásos engedélyével 

hagyhatja el az iskolát. 

 A tanulóknak sem az iskola területén, sem pedig az iskolán kívüli tevékenységek során 

tilos alkoholt, tudatmódosítószereket, energia italt fogyasztani, valamint dohányozni. 

 A pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken 

elvárt tanulói magatartás is a fentieknek megfelelően értendő. 

 2. A tanulók jogai 

 A tanuló rendelkezik az alapvető emberi jogokkal, de jogainak gyakorlása közben nem 

sértheti társai és a közösség jogait. 

 Az iskola minden tanulójának joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, 

adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe 

véve továbbtanuljon. 

 Joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, testmozgás 

beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki. 

 Részére az iskola pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés-oktatás 

során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú 

módon történjék. 

 A nevelési-oktatási intézményben – a 2013/2014-es oktatási évtől 1. és 5. évfolyamon 

felmenőrendszerben - egyházi jogi személy által szervezett hitoktatás vagy az iskola 

pedagógusa által szervezett és tartott etika- / hit- és erkölcstan között – szülője, 

gondviselője nyilatkozata alapján – választhasson. 

 Joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett 

ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és 

életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon 

segítségért.   
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 A tanuló joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban 

meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkeztetésben, 

részesüljön.   

 A tanuló joga, hogy napközi otthoni, tanulószobai ellátásban és rendszeres 

egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

 A tanulónak joga, hogy szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát.  

 A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő 

szervezetekbe.  

 A tanulók – a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – diákköröket 

hozhatnak létre, melyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.   

 Igény esetén diákközgyűlést lehet összehívni, amelyen az intézmény minden 

tanulójának joga van részt venni.   

 Ha a tanuló úgy érzi, hogy jogsérelem érte, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a 

Diákönkormányzathoz valamint az intézményvezetőhöz, és a Nktv.-ben 

meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását.   

 A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget 

kapjon, hogy részt vegyen felzárkóztató vagy fakultatív órákon, illetve a szakköri, 

sport- és diákköri csoportok munkájában.   

 A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola tanórán kívüli programjaiban. 

  A tanuló joga, hogy érdemjegyeiről folyamatosan értesüljön. 

 A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi 

tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az 

iskola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a Diákönkormányzat dönthet.  

 A tanuló joga, hogy egyéni tanrend szerint  tanuljon.  

 Jogában áll továbbá, hogy szakértői vélemény alapján kérje a tanórai foglalkozásokon 

való értékelés, minősítés alóli felmentését.   

 Társai – gyerekek és felnőttek – önálló emberként fogadják el, akinek saját akarata és 

felelőssége van.   

 A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet 

biztosítsanak számára.   

 Joga, hogy minden, személyével kapcsolatos döntést - érdeklődésére -, annak 

indoklását is megismerhesse.   
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 Joga, hogy vele kapcsolatos minden információt megismerhessen, amelyek alapján 

döntési lehetősége felmerül(het).   

 A tanuló joga, hogy a témazáró dolgozat időpontját a megírás előtt legalább 5 

munkanappal megismerje. Ilyen munkából tanítási naponként legfeljebb 2 íratható. A 

dolgozat eredményét a tanulónak 10 munkanapon belül kell megismernie, a rendkívüli 

eseteket kivéve. Ha a szaktanár nem javítja ki 10 munkanapon belül a dolgozatot, az 

osztály jelezze a szaktanárnak, illetve az osztályfőnöknek. A dolgozat eredménye a 

javítás idejétől függetlenül nem válik érvénytelenné az adott tanéven belül.   

 A tanuló joga, hogy térítésmentesen igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló 

eszközöket, az iskola létesítményeit, az iskola nyújtotta tanulmányi és egyéb 

kedvezményeket (felzárkóztatás, tehetséggondozás, sportkör, szakkörök). Az erre 

kijelölt helyiségeket csak tanári felügyelettel veheti igénybe. 

 Joga, hogy részt vegyen tanulmányi és sportversenyeken. 

  A tanuló joga, hogy tanórai keretben és a szabadidős tevékenységek során 

folyamatosan lehetősége nyíljon a környezettudatos ismeretek elsajátítására, 

képességeinek fejlesztésére annak érdekében, hogy képes legyen önmaga, embertársai, 

valamint a környezete megóvására.   

 A Házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő ill. a tanuló 

jogorvoslattal élhet. 

 

3. Szülői jogok, kötelességek (Nkt. 72.§ alapján) 

 

Tájékozódási jog és kötelezettség  

 

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

a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a házirendet. Az iskola feladata, hogy 

ezeket a dokumentumokat a szülők számára a honlapon, hozzáférhető helyre helyezze.  

 A szülőnek joga és kötelezettsége, hogy a gyermeke továbbtanulásával kapcsolatos 

tájékoztató szülői értekezleteken részt vegyen, gyermeke beiskolázásával kapcsolatos 

jogait, lehetőségeit és kötelességeit ott megismerje.  

 A szülő az e-naplón keresztül tájékozódik gyermeke tanulmányi előmenetelével, 

magatartásával és szorgalmával kapcsolatban. A magatartásával és szorgalmával 
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kapcsolatos havi értékeléseket az osztályfőnökök adnak, minden rákövetkező hónap 8. 

napjáig. Tájékoztatást kérhet és kaphat még fogadóórákon, szülői értekezleteken, 

telefonon előre egyeztetett időpontban, az iskolai szülői munkaközösség vezetőjétől. A 

gyenge tanulmányi eredményt elért tanulók szüleit írásban értesítik a szaktanárok a 

félévi, illetve az év végi jegyek lezárása előtt. 

 A szülő az iskola mindenkori intézményvezető-helyettesétől kérheti az E-KRÉTA 

hozzáférését. Az iskolai élettel kapcsolatos információk áramlása az E-KRÉTA 

üzenetek felületén történik. 

 Egyes nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (mozi, 

múzeum, kirándulás) tájékoztatásának rendje: - Az erről szóló tájékoztatási 

kötelezettség a program helyszínéről, időpontjáról a tanuló és a szülő felé a kréta 

rendszeren keresztül történik. 

 

Kapcsolattartási jog és kötelezettség  

 

A szülő joga és kötelessége, hogy részt vegyen szülői értekezleteken és fogadóórákon 

tájékozódjon gyermeke tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, szorgalmának 

alakulásáról a szaktanároknál, az osztályfőnöknél.  

Ha a tanár konzultációt kezdeményez a gyermek ügyében, a szülő nem tagadhatja meg az 

együttműködést. 

 

Döntést hozó jog  

A szülő joga, hogy a Szülői Közösségen keresztül részt vegyen az iskolai döntéshozatalban.  

 

Panasztételi jog  

A szülő joga, hogy gyermekét érő bármilyen sérelem esetén panasszal, kérdéssel, kérelemmel 

forduljon a - szaktanárhoz - osztályfőnökhöz – intézményvezető-helyetteshez -

intézményvezetőhöz a sérelem orvoslásának érdekében. 
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4. Támogatások 

4.1 Tankönyvtámogatás és ellátás rendje  

Az iskola tanulói ingyenes tankövellátásban részesülnek. 

4.2 Étkezési támogatás rendje  

Alanyi jogon étkezési támogatás jár az 1997. évi XXXI. Törvény alapján, ha a szülő, 

gondviselő az étkezésért felelős személynél (az étkezőben) nyilatkozik annak jogosultságáról.  

 

A nyilatkozathoz csatolni kell:  

 családi pótlékról szelvényt   

 igazolást rendszeres gyermekvédelmi támogatásról   

 igazolást tartós betegségről, fogyatékos gyermek neveléséről 

 

Ebédbefizetés  

Minden hónap 15-ig az önkormányzat számlát küld haza a tanuló étkezési térítési díjáról. A 

szülőnek 8 nap áll rendelkezésére a számla befizetésére. A szülő választhat a befizetés 

módjáról: befizetési számla (csekk) vagy átutalással.  

 

Étkezés lemondása 

Betegség, illetve bármilyen okból ebédlemondást a lemondást megelőző napon 10. 00 óráig 

teheti meg a szülő személyesen az iskola ebédlőjében vagy telefonon: a 06-30-621-3994. 

Kérjük, ezt ne az osztályfőnököknek, napközis nevelőknek jelezzék. 
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5. Munkarend 

5.1 Tantermek rendje  

1. A szekrényekben és polcokon rendnek és tisztaságnak kell lennie.  

2. A tábla legyen tiszta, a hetes gondoskodjon krétáról.  

3. Minden tanítási órát követően a szemetet össze kell szedni, az ablakokat be kell 

csukni, a tanteremben az utolsó óra után, minden széket fel kell rakni, a táblát le kell 

törölni. A rendet a teremben a hetesek, és az órát tartó tanár ellenőrzi, és csak ezt 

követően engedi ki a tanulókat a tanteremből.  

 

Tanítási idő után a tanulók csak szervezett foglalkozás keretében vagy meghatározott céllal 

tartózkodhatnak az iskolában úgy, hogy a délutáni foglalkozásokat nem zavarják. 

Diákrendezvényeket az iskolavezetés engedélyével, az osztályfőnökök részvételével lehet 

szervezni. A rendezvények után a helyiségeket rendben kell hagyni. Iskolán kívüli, de az 

iskolai pedagógiai programhoz kapcsolódó megmozdulásokon, rendezvényeken a tanuló 

viselkedésével méltón képviselje az iskola közösségét, megtartva a házirend szellemiségét. 

 

5.2 A tanítási napok rendje 

Az iskola reggel 6:30-kor nyit. 7:30-ig a tanulók az aulában kötelesek tartózkodni, ahonnan az 

ügyeletes tanárok vezetésével az udvaron várakoznak 7:45-ig. Rossz idő esetén a termeik előtt 

gyülekeznek.  

Az iskolába érkezés ideje legkésőbb 7:45. A tanítás reggel 8 órakor kezdődik. A tanítási órák 

45 percesek. A napközi-otthonos illetve tanulószobás foglalkozások a tanítási órák befejezése 

után kezdődnek és 16. 00-ig tartanak. 16.00 - 17.00- ig összevont napközi ügyelet működik. A 

napközis programban a tanulási idővel jelölt foglalkozások alatt (14:00-15:00-óráig) a tanuló 

nem mehet haza, és a tanulási foglalkozás nem zavarható meg. A gyermekeket kikérni csak 

rendkívüli esetben lehet, 15:00-15:15-ig. 

Gyermekeiket iskolába kísérő szülők az intézmény előtt váljanak el gyermekeiktől, és tanítást 

követően az iskola előtt várják őket. Ez alól kivétel az első osztályosok tanulók szülei az első 

két hétben. A tanítás megkezdése után a tanítást zavarni nem szabad, a későn érkező tanuló a 

lehetőségekhez mérten a legkisebb rendbontással foglalja el helyét, és kapcsolódjon be a 

munkába.  
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A tanítás időtartama alatt a tanulók az iskola épületét nem hagyhatják el. Indokolt esetben a 

szülő írásos kérelmére és az osztályfőnök vagy nevelő engedélyével távozhatnak az 

intézményből. A tanítás befejeztével, ebéd után csak az a tanuló tartózkodhat az iskolában, 

akire tanár felügyel, tehát foglalkozáson vesz részt.  

A menzai étkezés 11. 45 - 14.00 óráig tart. Az iskolában az étkezést segíti a reggel 7.00 - 

13.00 óráig nyitva tartó büfé, melynek szolgáltatásait szünetekben lehet igénybe venni. Az 

első szünetben csak az alsó tagozatos, a másodikban a felső tagozatos diákok vásárolhatnak.  

 

5.3 A tanítási órák rendje 

A tanítási óra menetét és belső rendjét a szaktanár határozza meg. A tanuló kötelessége, hogy 

a tanítási órára tankönyveit, füzeteit, üzenő füzetét, valamint a tantárgy sajátosságainak 

megfelelő felszerelést magával hozza, és a tanítási órára előkészítse tanulói asztalára. A 

tanuló köteles képességeihez mérten a legnagyobb mértékben segíteni a tanár és tanulótársai 

tanórai munkáját. A tanítási óra a becsengetéstől a kicsengetésig tart. Ha a tanár 5 perc 

elteltével sem jelenik meg az órán, a hetesnek azt jelentenie kell a tanári szobában. 

5.4 Csengetési rend 

1. óra   8. 00 -    8. 45 

2. óra   9. 00 –   9. 45 

3. óra 10. 00 – 10.45 

4. óra 11. 00 -  11. 45 

5. óra 12. 00 – 12. 45 

6. óra 13. 00 – 13. 45 

7. óra 14. 00 – 14. 45 

A szünetekben az ügyeletes tanárokhoz lehet fordulni segítségért, ha arra szükség van. 

Szaktantermekben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat tanuló.  

5.4 Étkezési rend 

A menzát igénylő gyerekek naponta háromszor étkeznek. 

 Tízórai (alsó tagozat az első szünetben, felső tagozat a második szünetben) 

 Ebéd (11:45-14:00 a szünetekben a napközis munkaközösség által kialakított rend 

szerint)  

 Uzsonna  
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Az ebédlőben csak az étkező tanulók tartózkodhatnak;  

Minden osztálynak órarendje szerinti ebédeltetési ideje van, amit kötelesek a tanulók 

betartani. 

A tanulók az ügyeletes tanár vagy napközis nevelő felügyeletével ebédelnek.  

Kívánatos, hogy minden ebédelő az étkezés megkezdése előtt kezet mosson! 

Ebéd után mindenki köteles az asztalt letörölni, a szennyes edényeket a mosogató ablaknál 

leadni és illendően megköszönni az ebédet az ott dolgozóknak. 

Minden tanulótól elvárható, hogy a kulturált étkezés szabályait betartsa, használjon kést és 

villát is!  

6. Az iskola felszerelési tárgyainak, helyiségeinek használati rendje 

Az iskolában található eszközöket és berendezési tárgyakat a tanulók a megfelelő szakórákon, 

tanórákon vagy tanórán kívüli tevékenységek közben használhatják tanári felügyelet mellett. 

Elvárt, hogy a használt eszközöket sértetlen, tiszta állapotban, rendezetten adják vissza. A 

sérült, balesetveszélyessé váló eszközöket a tanárnak azonnal jelenteni kell. A tanuló az iskola 

épületét, eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen köteles használni. Tudomásul veszi, 

hogy a nem rendeltetésszerű használatból eredő minden károkozásért a Nemzeti köznevelési 

törvény 59.§-a alapján kártérítési felelősség terheli. Az informatika teremben tanítási időn 

kívül is csak szaktanár, illetve a rendszergazda állandó, jelenlevő felügyelete mellett 

dolgozhatnak tanulók. Itt be kell tartani az informatika teremben alkalmazott óvó és védő 

előírásokat: 

1. az adatvédelemmel kapcsolatban  

2. balesetvédelemmel kapcsolatban  

3. a gépek és programok állapotának megőrzésével kapcsolatban. 

Az iskola játszóudvara, valamint sportlétesítményei csak tanári felügyelettel használhatók a 

balesetek megelőzése és a gyors segítségnyújtás érdekében. 

7. Jutalmazás, dicséret 

A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményeket, a közösség érdekében kifejtett 

tevékenységet, magatartást, szorgalmat, az iskola jó hírnevét öregbítő eredményeket vesszük 

figyelembe.  

A tanuló év közbeni tanulmányi eredményét, magatartását, szorgalmát, iskoláért végzett 

kiemelkedő tevékenységét az osztályfőnök havonta értékeli.  
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        Külön jutalmazási formák: 

Szóbeli elismerések:  

 szaktanári dicséret (a tanulócsoport előtt) 

 osztályfőnöki, napközis csoportvezetői dicséret (a tanulócsoport előtt) 

 igazgatói dicséret (az iskola nyilvánossága előtt) 

 

Írásbeli elismerések: 

 szaktanári dicséret (a tájékoztató füzetben, naplóban) 

 osztályfőnöki, napközis csoportvezetői dicséret (a tájékoztató füzetben, naplóban) 

 igazgatói dicséret (a tájékoztató füzetben, naplóban és az iskola nyilvánossága 

előtt kihirdetve) 

 

o Oklevél és könyvjutalomban részesül az a tanuló, akinek év végi bizonyítványa 

kitűnő.  

o Oklevél jutalomban részesül az a tanuló, akinek bizonyítványában max. 3 

négyes osztályzat található.  

o Tanév végén oklevélben részesülhet az a tanuló, aki a tanév során kiemelkedő 

közösségi munkát végzett.  

o Negyedik és nyolcadik év végén oklevél és könyvjutalomban részesül az a 

tanuló, aki négy illetve nyolc éven át kimagasló tanulmányi és közösségi 

munkát végzett. 

o A ballagási ünnepségen vehetik át a „Kovács István”- díjat azok a tanulók, akik 

nyolc éven át kimagasló munkát végeztek.  

 

8. Fegyelmezés (a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 53.§-61.§, Nkt. 2011. évi CXC. Törvény 

58.§-59.§) 

A köznevelési törvény foglalkozik a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségével. A 

felelősségre vonás módjára és formájára nézve a törvény rendelkezései az irányadók.  

Elmarasztalás jár az alábbiakért:  

 házirend megszegése  

 vállalt feladatok hanyag végzése  

 igazolatlan mulasztás  

 rongálás, károkozás 
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Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy 

gondatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesül.  

Fegyelmi intézkedés kezdeményezhető osztályfőnöknél, intézményvezetőnél, de 

kezdeményezheti az iskola dolgozója, szülő, tanulóközösség, a szülői munkaközösség 

vezetősége is.  

 

Fegyelmező intézkedések: 

A fokozatosság elvét betartva: 

 a szaktanári megrovást követő újabb fegyelmezetlenség esetén szintén 

osztályfőnöki figyelmeztetést, intőt, rovót 

 legvégül igazgatói figyelmeztetőt, intőt, rovót lehet adni a tanulónak. 

 

A fokozatosság elvét nem kell megtartani abban az esetben, ha a tanuló kirívóan súlyos 

kötelezettségszegést követett el: 

 A szaktanár írásbeli figyelmeztetést, intőt, rovót adhat annak a tanulónak, aki 

magatartásával zavarja a tanítási órák rendjét, nem hozza el felszerelését, házi 

feladata többször hiányos. 

 Az osztályfőnök figyelmeztetést ad annak a tanulónak, aki egy hónapban több 

mint három szaktanári figyelmeztetést, intőt, rovót kapott, vagy igazolatlanul 

mulasztott. 

 Az intézményvezető figyelmeztetést, intőt, rovót adhat annak a tanulónak, aki 

túljutott az osztályfőnöki fokozatokon, vagy kiemelkedően súlyos 

fegyelemsértést követett el. 

 

Ha a tanuló sorozatosan megszegi az iskolai rendszabályokat, magaviseletével súlyos gondok 

vannak, eléri az öt írásbeli intőt egy tanév alatt, ügyében esetmegbeszélés kezdeményezhető. 

Az esetmegbeszélésen részt vesz az érintett tanuló, a szülők, a vezetőség, az osztályfőnök, a 

beírásokat/jelzéseket adó pedagógusok, a legtöbb óraszámban tanító pedagógusok, a 

családgondozó (ha van) és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Amennyiben a problémák 

nem szűnnek meg, vagy a tanuló kiemelkedően súlyos kötelezettségszegést követ el, ellene 

fegyelmi eljárás indítható. 
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A házirend sorozatos megszegése a tanulmányi kirándulástól és iskolai rendezvényektől való 

eltiltást is eredményezheti. Az itthon maradt tanulóknak az iskolában kötelező tanulmányi 

foglalkozáson kell részt venni. 

 

A táborokban és az iskolán kívüli programokban a házirend vonatkozó szabályai érvényesek. 

 

9. Távolmaradás, mulasztás, késés 

 

Késés: 

Ha a tanuló 7:45 után érkezik az iskolába, öt alkalom után osztályfőnöki figyelmeztetést kap. 

Ha a tanuló becsengetés és a tanár után érkezik a terembe, a napló mulasztási részében 

„Késés” bejegyzést kap. A késésből adódó idők összegzésével a tanuló igazolatlan órát kap, 

ha az elérte a 45 percet.  

 

Mulasztás: 

Ha a tanuló az iskolai foglakozásokról távol marad, a mulasztását igazolnia kell egy héten 

belül az osztályfőnöknél.  

 

Igazolási lehetőségek:  

 Betegség esetén orvosi igazolás.  

 Kórházi ellátást igazoló lap.  

 Egy tanévben öt napot igazolhat a szülő.  

 A nyolcadikos tanulók beiskolázását segítjük azzal, hogy nyílt napokon 

vehetnek részt egy tanévben három alkalommal, melyet a középiskolától kért 

és kapott részvételt igazoló lappal igazolhatnak.  

 

Egyesületi színekben versenyző tanuló mulasztását edzői kikérővel lehet igazolni, ha a 

távolmaradást a versenyt megelőzően az intézményvezető jóváhagyta.  

Ha a tanuló versenyeken, vagy az iskola által szervezett programon vesz részt, akkor azt 

jelezni kell az osztályfőnök felé. 

 

Az első és minden további igazolatlan mulasztás esetén az iskola köteles írásban értesíteni a 

szülőt, a gyermekvédelmi szolgálatot, valamint tájékoztatja a következményekről. 
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Ha a tanuló egy tanévben eléri az 50 igazolatlan órát: 

 az iskola értesíti a kormányhivatalt. 

 az iskola intézkedési tervet dolgoz ki a gyermekjóléti szolgálattal.  

 

Ha a tanuló összes mulasztása meghaladja egy tanévben a 250 órát (vagy egy tantárgy esetén 

a tantárgyi óraszám 30%-át) és emiatt teljesítménye nem értékelhető, a tanév végén nem 

osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti tárgyból osztályozó 

vizsgát tegyen.  

10. Részvétel a diákkörök tevékenységében 

A tanulók nagyobb közösségének minősül a valamilyen szempont szerint szerveződött 

létszámtól független tanulói közösség (énekkar, szakkör, sportkör).  

A diákkörök csak minimum 10 fő esetén indíthatók. 

A tanulók kötelesek az év elején választott foglalkozásokon részt venni, fegyelmezetten 

dolgozni. A jelentkezés önkéntes, de a részvétel a jelentkezett tanulónak kötelező az adott 

évben. Hiányzását igazolnia kell. 

Közben kimaradni csak rendkívül indokolt esetben a szülők írásos kérésére és a foglalkozást 

vezető tanár engedélyével lehet.  

Az iskolán belül és kívül szervezett foglalkozások is a tanulás forrásai, ezért ezeken is 

kulturált viselkedés és tanulásra való beállítódás, az iskola értékrendjének és jó hírnevének 

megfelelő viselkedés kötelező. 

11. Érdemjegyek megszerzése, dokumentálása 

A tanulónak joga van ismerni tanulmányi előmenetelét, a tanórákon szerzett érdemjegyeit, 

ezért  

 a szóbeli feleletek érdemjegyeit azonnal közölni kell a tanulókkal  

 írásbeli dolgozatok érdemjegyeit legkésőbb 10 munkanap elteltével közölni 

kell a tanulóval  

 minden tantárgyból havonta az óraszám függvényében legalább 1 jegy 

megszerzésének lehetőségét kell biztosítani a tanulóknak.  

 a szerzett érdemjegyeket a javítást követően 5 napon belül be kell vezetni a 

naplóba.  
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12. Védő, óvó szabályok 

Az iskolában váltócipő használata kötelező, amit szekrényekben tárolhatnak.  

Szándékos, illetve véletlen rongálás esetén az okozott kárt a tanulónak jelenteni kell az 

osztályfőnöknek. Szándékos rongálás esetén fegyelmi és anyagi felelősség terheli a 

károkozót. 

A tanulók kiemelten óvják az iskola dekorációját.  

Minden tanulói balesetet azonnal jelenteni kell, melyről baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni.  

Tanulóink számára kötelező balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatást tartani minden tanév első 

tanítási napján. 

Szaktantermekben a tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak.  

Az iskola sportlétesítményeit a tanulók csak tanári felügyelettel használhatják.  

Iskolán kívüli használók a sportlétesítményeket saját felelősségükre használják, testi 

épségükért, esetleges baleseteikért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal!  

A tanulóknak az iskola egész területén (tantermekben, folyósokon, udvaron) úgy kell 

közlekedniük, viselkedniük, hogy azzal se mások, se maguk testi épségét ne veszélyeztessék.  

13. Napközi, tanulószoba 

Iskolánkban minden olyan tanulónak biztosítunk napközi, illetve tanulószobai ellátást, aki 

igényli. 

 

Ha a tanuló otthoni tanulását, felügyeletét a szülő nem tudja zavartalanul biztosítani, és ennek 

következtében a tanuló tanulmányi eredménye visszaesik, akkor a gyermekvédelmi felelős, 

illetve az osztályfőnök kezdeményezésére a tanulószobai vagy napközis foglalkozásokon a 

részt vétel kötelező.  

Ha a tanuló hosszabb ideig tartózkodik az iskola épületében tanári felügyelet nélkül, akkor 

kötelező ezen időszakban is tanulószobai vagy napközis foglalkozáson való részvétel.  

 

Ennek esetei:  

 a tanuló a szülőre vár  

 a tanuló a délutáni foglalkozás megkezdésére vár  

 a tanuló a tanítást követően az iskolában tartózkodik.  
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Tanulók által bevihető dolgok korlátozása: 

 

Tanítási órára csak azok az eszközök, tárgyak vihetők be, melyet a szaktanár kér, illetőleg 

egyedileg engedélyez. 

 

14. Tilalmak 

Fegyelmezetlen magatartásával a tanuló senkit nem hozhat hátrányos helyzetbe, nem 

akadályozhat a tanulásban, amennyiben a fentieket megszegi, a fegyelmező intézkedések 

fokozatai érvényesek rá.  

Tanítási óra alatt tanuló nem tartózkodhat a tantermen kívül.  

Az iskolába tilos minden olyan tárgy behozatala, használata, mely balesetveszélyes, 

fegyvernek tűnő, egészséget károsító vagy tanulók megszégyenítésére, megalázására szolgál.  

Az iskola dohányfüstmentes, sem a tanulók, sem az iskola dolgozói, sem a szülők az 

épületben, udvaron nem dohányozhatnak. Tilos a főbejárat, oldalbejáratok 5 méteres 

körzetében dohányozni, alkoholos italt fogyasztani.  

Az iskolában kereskedelmi tevékenységet tanulók egymás között nem folytathatnak (nem 

cserélhetnek, nem adhatnak el és társaiktól nem vehetnek semmit).  

Tilos az iskola berendezési tárgyaiban, felszerelésében, eszközeiben szándékosan kárt 

okozni.  

Tanítás, illetve ebédelés után az iskolában csak tanári felügyelettel lehet várakozni. (Szülőre 

várakozni csak a napközis, tanulószobai csoportokban lehet, a folyosókon, aulában nem.)  

A tanulóknak tilos minden olyan megnyilvánulás, mely a tanár, tanuló köznevelési 

törvényben biztosított jogát sérti.  

Az iskolába tilos héjas szotyolát, tökmagot, energiaitalt behozni és fogyasztani. Tilos 

rágógumizni.  

A folyósokon és a tantermekben tilos rohangálni, verekedni.  

Tilos a tanár vagy tanuló engedélye nélkül tulajdonát képező dolgokat elvenni, használni.  

Az épületbe tilos behozni minden olyan eszközt, mely balesetveszélyes helyzetet okozhat, 

vagy az épületben, berendezésekben kárt tehet.  
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15. Jogorvoslat  

A tanuló panasszal élhet minden olyan ügyben, melyet sérelemként él meg és a házirend 

szabályozási körébe esik.  

 

A jogorvoslat szintjei:  

1. osztályfőnök  

2. DÖK  

3. intézményvezető-helyettesek 

4. intézményvezető 

 

Minden sérelemmel foglalkozni kell. Amennyiben az intézkedés meghaladja az intézkedő 

jogosultságát, azt felsőbb szinten kell folytatni.  

Írásban benyújtott sérelemre 30 napon belül, írásban kell válaszolni.  

Az iskolai jogorvoslatunk lényege, hogy a lehető legrövidebb idő alatt kivizsgáljuk, és a 

valóságos sérelmet megszüntessük, orvosoljuk. Ennek érdekében iskolánkban a helyreállító 

igazságszolgáltatást alkalmazzuk.  

16. Rendkívüli esemény, tűz illetve bombariadó esetén szükséges teendők  

A rendkívüli esemény esetén a bejelentést vevő munkatárs haladéktalanul értesíti az 

intézményben tartózkodó felelős vezetőt.  

Vezetői intézkedés alapján szaggatott csengő után a legrövidebb úton, vagy a tűzriadó 

levonulási tervének megfelelően valamennyi tanuló és felnőtt elhagyja az iskola épületét.  

Ezzel egyidejűleg az iskola benntartózkodó felelős vezetője értesíti a Rendőrkapitányságot, 

majd meggyőződik arról, hogy üres-e az iskolaépület. A vezető utasítására az épületet 

áramtalanítják. A rendkívüli esemény megszűnte után a tanítás folytatódik, az elmaradt órákat 

a későbbiekben pótolni kell.  

A rendkívüli esemény, a bombariadó tényéről és a megtett intézkedésekről az iskola a 

fenntartót értesíti.  
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16.1. A Házirend különös rendelkezései járványügyi készenlét idejére 

hagyományos munkarend mellett. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 46. § (1) 

bekezdés e.) és h.) pontjával összhangban:  

 A tanuló köteles az alapvető személyi higiénés szabályokat betartani. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

 A köhögési etikett betartása mindenki számára kötelező: könyökhajlatba való köhögés, 

papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő 

szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítő használata.   

 A közösségi terekben (folyosó, udvar, büfé, mosdók) védőmaszk használata mindenki 

számára kötelező, a tanórákon viselése lehetséges, de nem kötelező. A maszknak az 

orr- és szájnyílást egyaránt takarnia kell.  

 Tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem 

haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. 

 A tanulók, a pedagógusok és a technikai személyzet számára az aktuálisan érvényes 

egészségügyi és járványügyi szabályok betartása kötelező.  

17. Tanulmányok alatti vizsgaszabályzat 

17.1. Osztályozó vizsga  

 

Az intézményi osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben 

kell megszervezni.  

 

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási 

év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, 

s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.  

 

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a 

tanítási órák több mint 30 % - a. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi 

jegyek lezárását megelőző két hétben, ha - felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai 

foglalkozások látogatása alól a NKT. 55.§-a szerint sajátos helyzete miatt,  
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- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

 

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc.  

Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból 

szervezhető.  

A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.  

17.2 Különbözeti vizsga  

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.  

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 

az intézmény a különbözeti vizsga letételét. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának 

meghatározása során mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a 

jelentkező tanuló ügyében.  

17.3 Javítóvizsga  

Ha a tanuló tanév végén – ha maximum három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kap, 

javítóvizsgát tehet.  

 

Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető.  

 

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.  

 

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje  

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie ha:- az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,- egy 

tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó 

vizsga letételének lehetőségét,- ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási 

órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének 

lehetőségét.  

Amennyiben a szülő kérésére jön létre, illetve egyéni tanrend esetében a szülő-gondviselő a 

tanuló nevében köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal 
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írásban a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a 

vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga helyét.  

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei  

 

Magyar nyelv és irodalom  

 

1. évfolyam: 

Beszédkészség:  

 Egyszerű közlések, utasítások megértése.  

 Kérdésekre értelmesen válaszol.  

 Röviden bemutatkozik.  

Olvasás:  

 Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak 

megfelelő szintjén ( 5-6 egyszerű mondat).  

 Az explicit információk, állítások megértése, értelmezése, értékelése, 

egyszerűkövetkeztetések levonása.  

 Két verset, és 1-2 mondókát tud fejből.  

Írás:  

 Két-három szó leírása másolással, tollbamondás után és emlékezetből.  

 Helyes írásszokások bemutatása, szabályos betűalakítás.  

 

2. évfolyam:  

Beszédkészség:  

Érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, 

alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat. A kérdésekre 

értelmesen válaszoljon. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának 

és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Alkosson 3-4 összefüggő mondatot. Követhetően 

számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról.  

 

Olvasás:  

Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak megfelelő  

szintjén ( 10-12 egyszerű mondat)  
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A szöveg megértését bizonyítsa a következő tevékenységekkel: következtetés, 

lényegkiemelés, tartalommondás, események összefoglalása, egyszerű értékelése az 

életkornak megfelelő szinten.  

Öt verset (József Attila: Altató; Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Petőfi Sándor: Anyám 

tyúkja, Tamkó Sirató Károly és Weöres Sándor egy-egy költeménye), és 2-3 mondókát tud 

fejből.  

 

Írás:  

 Két-három összefüggő mondat leírása másolással, tollbamondás után és emlékezetből.  

 Egy önállóan alkotott mondat leírása.  

 Helyes írásszokások bemutatása, szabályos betűalakítás.  

 

Nyelvtan-helyesírás:  

 A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése.  

 A betűrend használata gyakorlati feladatokban.  

 A szótő felismerése, a toldalékok jelölése.  

 A beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban.  

 

Szabályismeret és alkalmazás: az időtartam jelölése; a kiejtéstől eltérő hang- kapcsolatok;a 

hagyomány szerinti írásmód; az elválasztás szabályai;a mondatkezdő nagybetű és a kijelentő 

és a kérdő mondat jelölése; a j és ly jelölése ismert szavakban.  

 

3. évfolyam  

Magyar irodalom / olvasás, fogalmazás /  

Szóbeli vizsga:  

Egy oldal terjedelmű mesét - előzetes felkészülés után - folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvasson fel.  

Nevezze meg olvasmánya szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; azonosítja a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját, 

az események sorrendjét. Tartalmát időrendben, több összefüggő mondattal mondja el.  

Szöveghűen idézze fel a következő szépirodalmi műveket: József Attila: Mama; Petőfi  

Sándor: Füstbe ment terv  
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Írásbeli vizsga:  

Egy oldal terjedelmű elbeszélő szöveget önállóan dolgozzon fel a hozzá kapcsolódó feladatsor 

alapján.  

 

Magyar nyelv / nyelvtan, írás /  

Írásbeli vizsga:  

Ismerje fel, nevezze meg és megfelelően jelölje a mondatfajtákat.  

Toldalékos formájukban, szövegben is ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat: főnév 

/köznév, tulajdonnév/, melléknév, ige.  

 

Tollbamondáskor a mondatot nagybetűvel kezdje és írásjellel zárja; a begyakorolt, 

3.osztályos, szókészlet szavait helyesen írja.  

Írásbeli munkája rendezett, olvasható legyen.  

 

4. évfolyam  

Magyar irodalom / olvasás, fogalmazás /  

Szóbeli vizsga:  

Egy oldal terjedelmű mondát - előzetes felkészülés után - folyamatosságra, pontosságra 

törekvően olvasson fel.  

Nevezze meg olvasmánya szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza 

cselekedeteiket; azonosítja a történet idejét és helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját, 

az események sorrendjét. Tartalmát időrendben, több összefüggő mondattal mondja el.  

Szöveghűen idézze fel a következő szépirodalmi műveket: Kölcsey Ferenc: Himnusz/részlet/;  

Petőfi Sándor: Nemzeti dal /részlet/  

 

Írásbeli vizsga:  

Egy oldal terjedelmű ismeretközlő szöveget önállóan dolgozzon fel a hozzá  

Kapcsolódó feladatsor alapján.  

 

 

 

 

 



Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 

 

30 

 

Magyar nyelv /nyelvtan, írás/  

Írásbeli vizsga:  

Ismerje fel, nevezze meg és megfelelően jelölje a mondatfajtákat.  

Toldalékos formájukban, szövegben is ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat: főnév / 

köznév, tulajdonnév/, melléknév, számnév, ige.  

Tollbamondáskor a mondatot nagybetűvel kezdje és írásjellel zárja; a begyakorolt, 

4.osztályos, szókészlet szavait helyesen írja.  

Írásbeli munkája rendezett, olvasható legyen.  

 

5. évfolyam  

Írásbeli (magyar nyelvtan):  

 Mondatok a beszédben és az írásban.  

 Kommunikáció.  

 A szavak jelentése és szerkezete  

 Hangok és betűk  

 A magyar helyesírás alapjai  

 

Szóbeli (magyar irodalom):  

 Népköltészetről tanultak  

 Petőfi Sándor: János vitéz elbeszélő költemény elemzése, memoriter  

 A mítosz, a Biblia világa  

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk regényének elemzése  

 Szövegértés  

 

6. évfolyam  

Írásbeli (magyar nyelvtan):  

 

 Írásbeli és szóbeli szövegfajták  

 Szófajok: főnév, névelő, melléknév, névmás, ige,  

 Helyesírás  
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Szóbeli (magyar irodalom):  

 A monda, a legenda  

 Arany János: Toldi elbeszélő költeményének ismertetése, memoriter  

 Arany és Petőfi barátsága  

 Népballada és műballada  

 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi  

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok Házi olvasmány ismertetése  

 Szövegértés  

 

 

7. évfolyam  

Írásbeli (magyar nyelvtan):  

 

Egyszerű mondat komplex elemzése: mondatrészei: hozzárendelő, alárendelő és a 

mellérendelő szintagmák fajtái. Az egyszerű mondat szerkezeti rajza (ágrajz készítése).  

Helyesírás.  

Szövegértési feladatlap  

 

Szóbeli (magyar irodalom):  

 Kölcsey Ferenc: Himnusz - memoriter és elemzés  

 Vörösmarty Mihály: Szózat - memoriter és elemzés  

 Mikszáth Kálmán novelláinak vagy regényének elemzése  

 Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című regényének elemzése  

 

8. évfolyam  

Írásbeli (magyar nyelvtan):  

 

Az összetett mondat. Az alárendelés és a mellérendelés: a tagmondatok közötti viszony fajtái.  

Helyesírás: a szóösszetételek írásának szabályai (különírás – egybeírás) A központozás 

szabályai.  

Szövegértési feladatlap  
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Szóbeli (magyar irodalom):  

 A Nyugat meghatározó költői (Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth 

Árpád)  

 Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig c. regényének és Hét krajcár c. novellájának 

elemzése  

 Tamási Áron Ábel a rengetegben c. regényének elemzése  

 Karinthy Frigyes Tanár úr kérem  

 József Attila életpályája  

 Radnóti Miklós Nem tudhatom – memoriter, műelemzés  

 

Történelem  

 

5. évfolyam  

 Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája  

 Képek az őskori ember életéből.  

 Varázslók és varázslatok. Az őskor kulturális emlékei.  

 Az első letelepült közösségek: falvak és városok.  

 Az időszámítás.  

 Az ókori Egyiptom. Hétköznapok és ünnepek.  

 A piramisok titkai: az egyiptomi vallás, tudomány és művészetek.  

 A Biblia. Történetek az Ószövetségből. Dávid és Salamon.  

 Ókori keleti örökségünk Mezopotámia, India, Kína területéről. Az írásbeliség kezdetei.  

 Az ókori görög-római világ  

 A görögök vallása és az ókori olimpiák.  

 Hétköznapok Athénban és Spártában.  

 Történetek a görög-perzsa háborúk korából.  

 Az athéni demokrácia virágkora.  

 Róma alapítása és terjeszkedésének kezdetei. A pun háborúk és hadvezérei.  

 Köztársaságból egyeduralom. Híres és hírhedt császárok. Uralkodók és államférfiak.  

 A régi Róma művészeti emlékei, híres tudósai és művészei.  

 Élet a Római Birodalomban.  

 Pannónia provincia.  
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 A kereszténység zsidó gyökerei, kialakulása és elterjedése. Az Újszövetség. Jézus 

története.  

 A Római Birodalom meggyengülése, a Nyugatrómai Birodalom bukása. 

 A középkori Európa világa  

 A Frank Birodalom és keresztény királyságok. A Bizánci Birodalom.  

 Az iszlám vallás megjelenése és alapvető tanításai. Az iszlám kulturális hagyatéka.  

 A keresztény egyház felépítése, jellemzői.  

 A fontosabb európai államok az első ezredfordulón.  

 Az uradalmak. Földesurak és jobbágyok.  

 A keresztény egyház. Világi papok és szerzetesek.  

 Lovagi életmód, lovagi erények. A keresztes hadjáratok.  

 A középkori városok. A katedrálisok és a gótika.  

 A céhek kialakulása, feladatai és működésük.  

 A távolsági kereskedelem vízen és szárazföldön.  

 A humanizmus és a reneszánsz. A könyvnyomtatás 

 A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora  

 Mondák, krónikák és történetek a magyarság eredetéről és vándorlásáról.  

 Az ősi magyar harcmodor. Honfoglalás és letelepedés a Kárpát-medencében.  

 A keresztény magyar állam megalapítása, Géza fejedelem és Szent István 

intézkedései.  

 A keresztény magyar állam megerősítése Szent László és Könyves Kálmán uralkodása 

idején.  

 A tatárjárás. Az ország újjáépítése a tatárjárás után. IV. Béla, a második honalapító.  

 

6. évfolyam  

 A Magyar Királyság virágkora  

 A királyi hatalom megerősítése I. Károly idején.  

 Nagy Lajos, a lovagkirály. Főbb törvényei.  

 Egy középkori város: Buda.  

 Hunyadi János törökellenes harcai.  

 A nándorfehérvári diadal.  

 Hunyadi Mátyás uralkodása és reneszánsz udvara.  
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 A mohácsi vereség és következményei. Buda eleste  

 A világ és Európa a kora újkorban  

 A földrajzi felfedezések okai és céljai. Hódítók és meghódítottak.  

 A felfedezések hatása az európai (és amerikai) életre.  

 A reformáció és a katolikus megújulás.  

 Az alkotmányos királyság létrejötte Angliában.  

 A Napkirály udvara.  

 A felvilágosodás kora.  

 Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca. Az Egyesült Államok létrejötte.  

 Magyarország a kora újkorban  

 A három részre szakadt ország lakóinak élete.  

 Végvári harcok – végvári hősök. A nagy várháborúk éve (1552).  

 Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon.  

 Az Erdélyi Fejedelemség aranykora Bethlen Gábor idején.  

 Habsburg-ellenes harcok és vallási mozgalmak a XVII. században, a török kiűzése.  

 A Rákóczi-szabadságharc.  

 A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon  

 A francia forradalom és vívmányai. Napóleon felemelkedése és bukása.  

 Az ipari forradalom első feltalálói és találmányai.  

 Széchenyi István elméleti és gyakorlati munkássága.  

 A reformkori rendi országgyűléseken felmerülő fő kérdések.  

 Kossuth Lajos programja és szerepe a reformkorban.  

 Az 1848-as forradalom.  

 A szabadságharc fontosabb csatái és jeles szereplői.  

 

 Az ország újjáépítése, a hódoltsági területek benépesítése.  

 

7. évfolyam  

 A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei  

 Az egységes Németország létrejötte.  

 Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.  

 Az ipari forradalom második szakaszának feltalálói és találmányai.  
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 Szövetségi rendszerek és katonai tömbök kialakulása  

 Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon  

 Magyarország az önkényuralom éveiben. A kiegyezés; Deák Ferenc szerepe 

létrejöttében.   

 Új dualista állam.  

 Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése.  

 Budapest világváros.  

 Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő népei. A nemzetiségek helyzete.  

 A nagyhatalmak versengése és az első világháború  

 A gyarmatbirodalmak kialakulása. Élet a gyarmatokon.  

 Az első világháború kirobbanása.  

 Tömegek és gépek háborúja.  

 Magyarok az első világháborúban.  

 A háború következményei Oroszországban, Lenin és a bolsevikok hatalomra kerülése.  

 Az Egyesült Államok belépése és az antant győzelme a világháborúban.  

 Európa és a világ a két háború között  

 A Párizs környéki békék. Európa új arca.  

 A kommunista diktatúra a Szovjetunióban Sztálin, a diktátor. A GULAG rendszere.  

 A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában.  

 Nemzetiszocializmus Németországban, Hitler a diktátor.  

 A náci terjeszkedés kezdetei Európában  

 Magyarország a két világháború között  

 Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság okai, következményei.  

 A trianoni békediktátum, országvesztés és a Horthy-korszak kezdete.  

 A Horthy korszak jellegzetességei.  

 A második világháború  

 A második világháború kezdete és első évei.  

 A Szovjetunió német megtámadása. Koalíciók létrejötte. A totális háború.  

 Fordulat a világháború menetében.  

 Magyarország hadba lépésétől a német megszállásig.  

 A hátország szenvedései. Népirtás a második világháborúban, a holokauszt.  
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 A második front megnyitásától a világháború végéig. A jaltai és a potsdami 

konferencia.  

 Magyarország német megszállása. A holokauszt Magyarországon. Szálasi és a 

nyilasok rémuralma. Szovjet felszabadítás és megszállás  

 

8. évfolyam  

 Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése  

 A kétpólusú világ kialakulása.  

 Az 1947-es párizsi békeszerződések.  

 A kettéosztott Európa. A NATO és a Varsói Szerződés születése.  

 Válsággócok és fegyveres konfliktusok a hidegháború korában (Izrael Állam 

létrejötte) 

 Izraeli és vietnami háborúk  

 Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig  

 Magyarország 1945–1948 között.  

 Kommunista diktatúra: Rákosi, a diktátor.  

 A személyes szabadság korlátozása, a mindennapi élet az ötvenes években.  

 Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc  

 A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása  

 A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság.  

 Az életmód változása, a populáris kultúra kialakulása és terjedése a világban.  

 Tudományos és technikai forradalom. Fegyverkezési verseny és űrprogram.  

 A nyugati integráció. Az enyhülés kezdetei.  

 Az európai szovjet típusú rendszer összeomlása.  

 A rendszerváltó Közép-Kelet-Európa. Németország egyesülése.  

 A Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása.  

 A Kádár-korszak jellemzői  

 Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka.  

 A kádári konszolidáció. Élet a „legvidámabb barakkban”.  

 A pártállam csődje.  

 A rendszerváltozás kezdetei.  
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 Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése. Az Európai Unió létrejötte és 

működése.  

 A közelmúlt háborúi, válsággócai (Közel-Kelet, Afganisztán, Irak, Irán).  

 A globális világ sajátosságai, globalizáció előnyei és hátrányai.  

 Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon  

 A demokratikus jogállam megteremtése.  

 Magyarország csatlakozása a NATO-hoz és az Európai Unióhoz.  

 A gazdasági élet és a jogi intézményrendszer a mai Magyarországon.  

 A magyarországi nemzetiségek és etnikai kisebbségek.  

 A cigány (roma) népesség helyzete.  

 A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltozást követően.  

 Társadalmi- és állampolgári ismeretek  

 Szokás, hagyomány, illem, erkölcs.  

 A jogi szabályozás sajátosságai.  

 Jogok és kötelességek.  

 Az alapvető emberi jogok.  

 A gyermekek jogai, diákjogok.  

 Egyenlőség és egyenlőtlenségek a társadalomban  

 Államformák (királyság, köztársaság).  

 Politikai rendszerek (demokrácia, diktatúra).  

 A demokratikus állam működésének alapelvei (hatalommegosztás, hatalomgyakorlás 

és társadalmi kontroll).  

 Állampolgári jogok és kötelességek.  

 Magyarország politikai intézményei (államszervezet és társadalmi érdekképviseletek).  

 

Írásbeli vizsga:  

 Mind a négy évfolyamon a tananyaghoz kapcsolódó forrás elemzése.  

 Térképismeret. 

 Kronológia: évszámok; időrend; viszonyítás.  
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IDEGEN NYELV 

  

4. osztály 

Köszönés, bemutatkozás, elköszönés, 

Az ábécé - betűzés 

Információ kérés, adás: érdeklődés a másik neve iránt 

Osztálytermi utasítások - cselekvésre való felszólítás 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 

Az osztályteremben – dolgok megnevezése 

Érdeklődés a másik kora iránt és arra reagálás 

Ételnevek - dolgok megnevezése, megszámolása 

Információ adás: telefonszám megadása 

Igenlő vagy nemleges válasz 

Dolgok megnevezése, leírása 

Testrészek megnevezése, leírása 

Információ kérés, adás 

Személyek, családtagok megnevezése, leírása 

Ruhadarabok – dolgok megnevezése, leírása 

Információ kérés, adás – kinél mi van? 

Testrészek  - dolgok megnevezése 

Dolgok, helyek megnevezése, helyzetek leírása 

Állatnevek 

Útbaigazítás, segítségkérés 

Információ kérés, adás: Mennyi az idő? 

Időpont, napszakok megnevezése 

 

5.o. 

Hallott szöveg értése  

A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel 

válaszol; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; - ismert nyelvi 

eszközökkel, egyszerűen megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.  
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Beszédkészség  

A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre néhány szóban vagy 

egyszerű mondatban válaszol; - tanult minta alapján egyszerű mondatokat mond, kérdéseket 

tesz fel; - megértési probléma esetén segítséget kér.  

Olvasott szöveg értése  

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

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

megtalál; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti.  

Íráskészség  

A tanuló - ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat helyesen lemásol.  

 

6.o.  

Hallott szöveg értése  

A tanuló - utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; - jórészt ismert nyelvi 

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

eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr; - 

jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti. 

Beszédkészség  

A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban 

válaszol; - tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, - kérdéseket 

tesz fel; - megértési probléma esetén segítséget kér; - tanult minta alapján egyszerű 

párbeszédben részt vesz. Olvasott szöveg értése. A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott, egyszerű mondatokat megért; - jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű 

mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; - jórészt ismert nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló rövid szöveg lényegét megérti.  

Íráskészség  

A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen 

lemásol.  

 



Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 

 

40 

 

7.o.  

Hallott szöveg értése  

A tanuló - megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; - jórészt ismert nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; - jórészt 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri; - jórészt 

ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megért; - 

ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

szövegből kikövetkezteti.  

Beszédkészség  

A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban 

válaszol; - egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; - kérdéseket tesz fel; - eseményt 

mesél el; - megértési probléma esetén segítséget kér; - beszélgetést kezdeményez, befejez.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért; - jórészt ismert 

nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; - jórészt ismert 

nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; - egyszerű, képekkel illusztrált 

szöveget megért; - ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek 

segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.  

Íráskészség  

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

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

felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.  

 

8.o.  

Hallott szöveg értése  

A tanuló - utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; - jórészt ismert nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; - jórészt 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos információt 

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

megérti; - ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti; - jórészt ismert nyelvi elemek 
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segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a 

lényegtelentől elkülöníteni.  

Beszédkészség  

A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

mondatokban válaszol; - egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, - kérdéseket 

feltesz, - eseményeket elmesél; - megértési probléma esetén segítséget kér; - egyszerű 

párbeszédben részt vesz.  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló - ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti; - jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt megtalál; - jórészt ismert 

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

történetet megért; - jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas 

szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; - jórészt ismert nyelvi elemek 

segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a 

lényegtelentől elkülöníti.  

Íráskészség  

A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír; - egyszerű 

közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; - egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, 

üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; - ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt 

közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír. 

Környezetismeret 

 

3. osztály:  

 

 Témák: Élőlények a vízben és vízparton, Évszakok, Erdei élőlények, Testrészek,  

 Táplálkozás, Domborzati ismeretek  

 A témakörökön belül tanult növények és állatok felismerése, megnevezése, főbb 

jellemzőinek ismertetése.  

 Az alapfogalmak ismerete.  
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4. osztály  

 

 Témák: Gyümölcsök, zöldségek, szántóföldi növények, haszonállatok  

 A tanult növények és állatok felismerése, főbb tulajdonságaik és jellemzőik 

ismertetése.  

 Alapfogalmak ismerete.  

 

Matematika  

 

1. évfolyam  

 

 Gondolkodási és megismerési módszerek  

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint.  

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.  

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, 

megnevezése.  

 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.  

 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.  

 

Számtan, algebra  

 

 Számok írása, olvasása (20-as számkör).  

 Római számok írása, olvasása (I, V, X).  

 Számok helye a számegyenesen.  

 Számszomszédok értése.  

 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása (20-as számkör).  

 Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata.  

 Összeadás, kivonás szóban és írásban (20-as számkör).  

 Egyszerű szöveges feladat (nem önálló olvasás alapján) értelmezése, megjelenítése 

rajz segítségével, leírása számokkal.  
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 Páros és páratlan számok megkülönböztetése (20-as számkör).  

 Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása.  

 A tanuló figyelme tudatosan irányítható.  

 Geometria  

 Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.  

 A test és a síkidom megkülönböztetése.  

 Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.  

 Tájékozódási képesség, irányok ismerete.  

 A hosszúság, az űrtartalom és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, 

cl, dl, l perc, óra, nap, hét, hónap, év.  

 Mérőeszközök használata.  

 Összefüggések, függvények, sorozatok  

 Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.  

 Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.  

 Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.  

 

2. évfolyam  

 

 Gondolkodási és megismerési módszerek  

 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.  

 Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.  

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, 

megnevezése.  

 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.  

 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.  

 

 Számtan, algebra  

 

 Számok írása, olvasása (100-as számkör).  

 Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma.  

 Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C).  

 Számok helye a számegyenesen.  
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 Számszomszédok értése.  

 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.  

 Számok képzése, bontása helyi érték szerint.  

 Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.  

 Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.  

 Szorzótábla ismerete a százas számkörben.  

 A műveletek sorrendjének ismerete.  

 Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.  

 Páros és páratlan számok megkülönböztetése.  

 Egyjegyű és kétjegyű számok megkülönböztetése.  

 Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum 

kiszámítása.  

 A tanuló figyelme tudatosan irányítható.  

 

Geometria  

 

 Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.  

 A test és a síkidom megkülönböztetése.  

 Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.  

 Tájékozódási képesség, irányok ismerete.  

 A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: 

cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos 

mértékegységek között. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.  

 Mérőeszközök használata.  

 Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni, társait segíteni, 

együttműködni.  

 Összefüggések, függvények, sorozatok  

 Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.  

 Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.  

 Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.  

 Valószínűség, statisztika  

 Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése.  

 Adatokról megállapítások megfogalmazása.  
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 A véletlen, biztos, lehetetlen fogalma.  

 

 

 3. évfolyam  

 

 Gondolkodási és megismerési módszerek  

 Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.  

 Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.  

 Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.  

 A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.  

 Számtan, algebra  

 Számok írása, olvasása (2000-es számkör).  

 Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 2000-es számkörben.  

 Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).  

 Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10 nevezőjű törtek megnevezése, hajtogatással, 

nyírással, rajzzal, színezéssel.  

 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása a 2000-es számkörben.  

 Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

 A matematika, különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.  

 Fejben számolás százas számkörben.  

 A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.  

 Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.  

 Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.  

 Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.  

 Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás, osztás egyjegyű számmal írásban.  

 Műveletek ellenőrzése.  

 Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés,  

 ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.  

 Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.  

 Geometria  

 Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.  

 A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, hl, g, t, másodperc.  



Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 

 

46 

 

 Átváltások szomszédos mértékegységek között.  

 Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).  

 Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, 

felismerésük, jellemzőik.  

 A test és a síkidom közötti különbség megértése.  

 Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.  

 Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,  

színezéssel.  

 Négyzet, téglalap kerülete.  

 Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.  

 Összefüggések, függvények, sorozatok  

 Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

 Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.  

 Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.  

 A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.  

 Valószínűség, statisztika  

 Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

 Táblázat adatainak értelmezése.  

 Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.  

 Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.  

 Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.  

 

 

4. évfolyam  

 

 Gondolkodási és megismerési módszerek  

 Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.  

 Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.  

 Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.  

 A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.  

 Az összes eset megtalálása (próbálgatással).  

 Számtan, algebra  

 Számok írása, olvasása (10 000-es számkör).  
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 Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 10 000-es számkörben.  

 Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).  

 Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése  

szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.  

 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben.  

 Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.  

 A matematika, különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.  

 Fejben számolás százas számkörben.  

 A szorzótábla biztos ismerete a 100-as számkörben.  

 Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.  

 Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.  

 Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.  

 Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás kétjegyű, osztás egyjegyű számmal 

írásban.  

 Műveletek ellenőrzése.  

 Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés,  

ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.  

 Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.  

 

5. évfolyam  

 

Számok írása milliós számkörben. Műveletek természetes számokkal, egész számokkal.  

Abszolút érték, ellentett fogalma. A természetes számok osztása egyjegyű és többjegyű 

osztóval. Törtek és tizedes törtek értelmezése, ábrázolása számegyenesen, egyszerűsítése, 

bővítése, szorzása, osztása természetes számmal. Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel.  

Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása. Különböző nevezőjű törtek összeadása, 

kivonása. Műveletek sorrendje.  

 

Ismerkedés testekkel, felületekkel, vonalakkal. Egyenesek kölcsönös helyzete. Síkidomok, 

sokszögek. Téglalap, négyzet (tulajdonságaik, kerületük). A terület mérése, mértékegységei.  

A téglalap területe. Téglatest, kocka (tulajdonságaik vizsgálata). Ponthalmazok, a kör és a 

gömb. Háromszög szerkesztése (három oldalból) Szakaszfelező merőleges. A szögtartomány.  

A szögek mérése szögmérővel. A szögek fajtái.  
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 6. évfolyam  

 

Az egész számok értelmezése, összehasonlítása, összeadása, kivonása, szorzása, osztása. A 

derékszögű koordinátarendszer. A törtek értelmezése, bővítése, egyszerűsítése, 

összehasonlítása. Törtek összeadása, kivonása Törtek szorzása, szorzás tizedes törtalakú 

számmal. A reciprokfogalma. Törtek osztása, osztás tizedes törtalakú számmal. A 

racionálisszámok fogalma, műveletek törtalakban, illetve tizedes tört alakban írt negatív 

számokkal. Nyitott mondat, egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, azonos egyenlőtlenség.  

Táblázatok, grafikonok két szám aránya. Egyenes arányosság, fordított arányosság.  

Százalékszámítás. Kördiagramok. Valószínűségi kísérletek. A mérésekről, mértékegységekről 

tanultak áttekintése: hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalommérés, időmérés, területmérés, 

térfogatmérés.  

 

Geometriai alapismeretek. Térelemek kölcsönös helyzete. A kör. Egyszerűszerkesztések: 

szakaszfelező merőleges, háromszög, téglalap szerkesztése. Szögmérés, szögmásolás, 

szögfelezés. Sokszögek. Sokszögek Háromszögek csoportosítása szögeik, illetve oldalaik 

szerint Trapézok, paralelogrammák, téglalapok, rombuszok. A tengelyes tükrözés fogalma, 

tulajdonságai. A tükörkép megszerkesztése Tengelyesen tükrös alakzatok. Tengelyesen tükrös 

háromszögek.  

 

7. évfolyam  

 

Műveletek a racionális számok halmazában; mennyiségek törtrésze; helyes műveleti sorrend, 

zárójelek alkalmazása. Arány, arányos osztás. Százalékszámítás, kamatos kamat. Racionális 

számok nem negatív egészkitevőjű hatványai, a hatványozás tulajdonságainak vizsgálata 

konkrét számfeladatokban. Egynél nagyobb számok normálalakja. Osztó, többszörös, 

oszthatósági szabályok; törzsszámok, összetett számok, pozitív egész számok törzstényezőkre 

bontása; legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Statisztikai számítások; 

grafikonok, diagramok értelmezése, készítése – Valószínűségi kísérletek és számítások.  

Algebrai kifejezések, az együttható, a változófogalma. Algebrai kifejezések helyettesítési 

értékeinek meghatározása Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása a két oldal 

egyenlőváltoztatásával. Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, egyenlőtlenséggel. Az 
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egyenes arányosság, fordított arányosság. A lineáris függvény értelmezése, a lineárisfüggvény 

grafikonjának vizsgálata  

A különböző egybevágósági transzformációk: eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos 

tükrözés. Szögek, szögpárok. A háromszögek egybevágóságának alapesetei, háromszögek 

szerkesztése. A négyszögek tulajdonságai, kerülete, területe. Sokszöglapokkal határolt testek.  

A hasáb származtatása, tulajdonságai, hálója, felszíne Térfogatmérés, az egyenes hasáb  

térfogata. Az egyenes körhenger származtatása, tulajdonságai, felszíne, térfogata.  

 

8. évfolyam  

 

Egynél nagyobb és egynél kisebb számok normálalakja. Osztó, többszörös, oszthatósági 

szabályok; legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös Valószínűségi kísérletek és 

számítások. Halmaz, logika, kombinatorika. Grafikonok, diagramok értelmezése, készítése.  

Statisztikai alapfogalmak, számítások. Hatványozás, nevezetes azonosságok. Szöveges 

feladatok (helyértékes, geometria, fizikai, keveréses, együttes munkavégzés).  

Négyzetgyökvonás, Pitagorasz-tétel alkalmazása.  

Háromszögek nevezetes pontjai vonalai. Négyszögek területe, kerülete, szerkesztése. Kör 

kerülete, területe. Kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger gúla hálója, felszíne és 

térfogata. Egybevágósági transzformációk: eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

elforgatás. Középpontos hasonlósági transzformációk. Függvények (lineáris, abszolút érték, 

másodfokú, függvény).  

 

 

Fizika 

 

7. évfolyam  

 

 A testek mozgása  

 Ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását  

 Oldjon meg egyszerű feladatok a sebességgel kapcsolatban.  

 A dinamika alapjai  

 Soroljon fel mozgás állapot-változással járó kölcsönhatásokat.  

 Értelmezze a tömeg fogalmát.  
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 Ismerje a sűrűség fogalmát, tudja összehasonlítani a testek sűrűségét.  

 Ismerje az erőhatás, erő fogalmát, jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az irány 

mennyiség fogalmát.  

 Ismerje a különféle erőhatásokat, erőábrázolásokat.  

 Az erő forgatóhatását.  

 Ismerje fel a hatás–ellenhatás törvényét, az erő–ellenerő fogalmát. Az egy 

kölcsönhatásban fellépő és az egy testet érő erők megkülönböztetése néhány egyszerű 

köznapi jelenség alapján.  

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

 Sűrűséggel és forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.  

 A nyomás  

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

kiszámítását.  

 Folyadékok és gázok nyomását értelmezze, anyagszerkezeti alapokon történő  

magyarázatát ismerje.  

 Arkhimédész törvényének felismerése kísérletek alapján, értelmezze a felhajtóerőt.  

 Elemezze az úszás, merülés, lebegés jelenségét sűrűségviszonyokkal.  

 Magyarázza el a hajszálcsövesség, közlekedőedények szerepét az élő-és 

élettelenvilágban, ill. a környezetvédelemben.  

 

Hőtan  

 

 A testek változtató-képességét jellemezze kísérletek alapján.  

 Tudja az energia fogalmát, jelét, mértékegységét, az energia megmaradás törvényének 

érvényesülését a hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek 

alkalmazásakor.  

 Tudja a munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és kiszámítási 

módját.  

 A belső energia és a fajhő fogalmát tudja meghatározni.  

 Tudja értelmezni a hő jelenségeket (hő tágulás, hőterjedés) különböző halmazállapot 

esetén az anyag szerkezeti ismeretek felhasználásával.  
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8. évfolyam  

 

Elektromosság  

 

 Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata  

 A testek elektromos állapota és fajtái  

 Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák  

 Elektromos áram fogalma  

 Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, méréséről pármondat  

 Elektromos áramkör részei, áramirányok  

 Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, méréséről pár mondat  

 Pár mondat a soros és párhuzamos kapcsolásról  

 Elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége  

 Egyszerű számításos feladat megoldása az áramerősség, feszültség és ellenállással  

kapcsolatban 

 Az elektromos áram hatásai  

 Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége  

 Elektromos teljesítmény fogalma, jele, kiszámítása,  

mértékegysége. Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben  

 Váltakozó áram és egyenáram fogalma  

 Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka és elektromos teljesítménnyel  

kapcsolatban  

 

Fénytan  

 Fényforrás fogalma, csoportosítása  

 Fény terjedési sebessége  

 Fény visszaverődésével és a fény törésével kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények  

 Síktükörben látott kép  

 Síktükör, homorú- és domborút tükör, domború-és homorú lencse használata a 

gyakorlati életben  

 Tudjanak egyszerű optikai eszközöket felsorolni  

 Látás feltétele  
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 Fehérfény és a szivárvány  

 

Természetismeret  

 

5. évfolyam  

 

Biológia ismeretek.  

 

Szóbeli:  

 

 Életközösség fogalma. 

 Az erdő:  

 Az erdő, mint életközösség.  

 Az erdő virágos és virágtalan növényi, gerincesek és gerinctelen állatai. Életmód és 

testfelépítés kapcsolata.  

 

A rét életközössége:  

 

 Uralkodó fűfélék életközössége. 

 A rét állatainak jellemzése alkalmazkodása az életmódhoz.  

 

A vízpart életközössége:  

 

 Vízparti fák, nádas és a hínáros növényei.  

 Planktonok.  

 A vízpart állatai, alkalmazkodás az életmódhoz.  

 

 Életközösségek általános jellemzése  

 

Írásban:  

 

Az életközösségek élőlényeinek csoportosítása élethely, testfelépítés és táplálkozás alapján. A 

tanult fajok szerveink felismerése. Tápláléklánc készítése.  
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 Földrajzi ismeretek  

 

 Szóbeli:  

 

 Térkép fogalma, térképi ábrázolás  

 Tájékozódás Magyarország térképén  

 Magyarország nagy tájai, megyéi  

 Földünk felszíne  

 Nappalok és éjszakák változása, évszakok változása  

 Időjárás elemei  

 Szél csapadék képződése  

 Hazánk éghajlata  

 Külső és belső erők felszínformáló munkája  

 A víz munkája mészkőhegységekben  

 

Írásban:  

 

Térképi alapismeretek  

 

Vaktérkép használata: Magyarország nagy tájai, szomszédos országok. Föld felszíne 

kontinensek, óceánok felismerése. Tematikus térkép használata. Távolságmérés, irányok. Hő 

ingás középhőmérséklet számítása. Gyűrődés és vetődés, vulkánok felépítése.  

 

 6. évfolyam  

 

Földrajzi ismeretek:  

Szóban: 

 

 A Föld alakja és felszíne  

 Tájékozódás a földgömbön, fokhálózat  

 Föld mozgásai és követelményei  

 Éghajlati övek kialakulása, jellemzése  
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 Éghajlat módosító tényezők  

 Európa éghajlata  

 Magyarország nagy tájai  

 Felszínük kialakulása  

 Éghajlat és mezőgazdaság kapcsolata  

 Erőforrások és gazdasági élet összefüggései  

 

Írásban:  

 

 Kontinensek, óceánok felismerése  

 Nevezetességi szélességi körök  

 Földrajzi meghatározás fokhálózat segítségével  

 Éghajlati övek felismerése  

 Éghajlatok jellemzésének felismerése diagramok értékelése.  

 Magyarország tájai, városai vaktérképen  

 Tematikus térkép elemzése  

 

 Biológia  

 

 7. évfolyam  

 

 Szóbeli:  

 

 Távoli tájak életközösségei  

 Trópusi öv: esőerdő, szavanna, sivatag életközössége. Éghajlat és növénytakaró 

kapcsolata.  

 Növény és állatfajok bemutatása. Életmód és testfelépítés kapcsolata.  

 Mérsékelt öv: Babérerdő, lomberdő, füves puszta, tajga éghajlatának jellemzése.  

 Növény és állatfajok bemutatása  

 Hideg öv  

 Tundra  

 Tengerek élővilága  

 Életközösségek általános jellemzése  
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 Életközösségek felépítése, anyagforgalma  

 Tűrőképesség  

 Természetes és mesterséges életközösség  

 Élőlények rendszerezése  

 Növényi és állati törzsek, osztályok és fajok rendszerezése  

 

Írásban:  

 

 A tanult fajok rendszerezése élethely, testfelépítés, táplálkozás, ill. szaporodás alapján  

 Rendszerezés törzs és osztály felismerése  

 Tápláléklánc, táplálékpiramis, tűrőképesség ábrázolása  

 

8. évfolyam  

 

Szóbeli:  

 

 Élőlények szerveződése. A sejt és a szövetek szerveződése.  

 Szervrendszerek felépítése, működése és egészsége. Mozgás szervrendszer. Bőr, 

légzés, tápcsatorna, vérkeringés és kiválasztás szervrendszere. A vér.  

 Szabályozás: Szabályzás lényege. Érzékszervek felépítése és működése. Idegrendszer 

felépítése. Reflexek, zsigeri és vegetatív idegrendszer. Ideg és hormonrendszer 

működése.  

 Szaporodás szervrendszere, felépítése és működése.  

 

Írásban:  

 

 Szövetek felismerése  

 Szervrendszerek tagjainak és részeinek felismerése  

 Csontrendszerünk, csontok kapcsolata  

 A bőr részei  

 Kis és nagy vérkör részei  

 A vér alakos elemei  

 Szem és fül részei  
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 Idegsejt felépítése és az ingerület vezetése  

 Reflexek felismerése  

 Vérkeringés szabályozása  

 

Földrajz  

 

7. évfolyam  

 

Szóban: 

 

 Kontinensek földrajza – Afrika Amerika, Ázsia és ÉNY és D Európa  

 A kontinensek felszíne, földrajzi helyzete, partvonala  

 Felszíni formák kialakulása  

 Éghajlati övezetesség vízrajza és mezőgazdaság kapcsolata  

 Lakosság benépesülés, gazdasági helyzet  

 Erőforrások és gazdasági élet kapcsolatai  

 Ipari városok iparágak – kereskedelem  

 

 Írásban:  

 

 Vaktérkép gyakorlat, félszigetek, szigetek felszínfelismerése  

 Éghajlat és mezőgazdaság kapcsolata  

 Diagramok elemzése  

 A kontinensek bányakincsei, iparágai, vaktérképi jelek használatával.  

 Ipari városok topográfiája  

 

8. évfolyam  

 

Szóban:  

 

 Közép Európa országai: Németország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Svájc,  

Ausztria, Románia.  

 Földrajzi helyzetük, domborzatuk  
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 A tájak kialakulása, kőzet és felszíni forma  

 Éghajlat vízrajza és a mezőgazdaság kapcsolata  

 Erőforrások és a gazdasági élet, iparága  

 Ipari városok – kereskedelem  

 A tanult országok adottságai az EU-ban  

 Magyarország  

 Felszínek kialakulása – földtörténeti korok  

 Éghajlati elemek és határok a Kárpáti medencében  

 Vízrajz, folyók, tavak kialakulása, felszín alatti vizek  

 Természetes növénytakaró  

 Erőforrásaink – energiahordozók, ércek  

 Magyarország nagy tájai: Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Északi- Középhegység, 

Dunántúli- Középhegység, Dunántúli Dombság  

 Természeti és gazdasági adottságai – ipari városok – nevezetességek, Nemzeti Parkok  

 

 Írásban:  

 

 Közép-Európa országai és Magyarország  

 Vaktérképen: Nagy tájak, folyók, bányakincsek, ipari városok  

 Diagramok elemzése  

 Éghajlati adottságok  

 

Kémia  

 

7. évfolyam  

 

 Az anyagok tulajdonságai; fizikai és kémiai változások  

 A kémiai változások fajtái; exoterm és endoterm, egyesülés és bomlás  

 A levegő összetétele, az összetevők tulajdonságai, légszennyezés  

 A víz tulajdonságai, a természetes vizek szennyezései  

 Az anyagok oldódása, az oldatok tömegszázalékos összetétele  

 Keverékek és oldatok szétválasztása  

 A víz alkotórészei; a hidrogén és az oxigén tulajdonságai, kimutatásuk  
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 Az anyagok csoportosítása: elem, vegyület, keverék, oldat  

 A kémiai elem és az atom  

 Az anyagmennyiség  

 Az atom felépítése; elemi részecskék; az elektronburok felépítése  

 A periódusos rendszer; a rendszer és az atomszerkezet összefüggései  

 Molekulák azonos atomokból – elemmolekulák  

 Fémes elemek  

 Molekulák különböző atomokból – vegyületmolekulák  

 Ionok és ionvegyületek  

 A kémiai reakció; a kémiai egyenlet  

 Kémiai számítások  

 Oxidáció és redukció; redoxi folyamatok  

 Sav-bázis reakciók; a savas és a lúgos kémhatás; a pH-skála; közömbösítés  

 

 

8. évfolyam  

 

 A hidrogén és a víz  

 A halogénelemek és vegyületeik; a klór és a sósav  

 Az oxigén és az ózon  

 A kén és vegyületei; a kénsav  

 A nitrogén és vegyületei; a salétromsav  

 A foszfor és vegyületei  

 A szén és szervetlen vegyületei; a szén néhány szerves vegyülete  

 A szilícium és vegyületei  

 A fémek tulajdonságai; a fémek redukáló sora  

 A nátrium és vegyületei  

 A kalcium és vegyületei  

 Vízkeménység és vízlágyítás  

 Az alumínium és a vas  

 A fémek előállítása  

 A fémek korróziója  
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 Nehézfémek, színesfémek, nemesfémek  

 Energiaforrások  

 Tápanyagok  

 Építőanyagok  

 Műanyagok  

 Háztartási vegyszerek  

 

Testnevelés  

 

1-2. évfolyam  

 

Bemelegítés, levezetés, fáradás, pihenés, feszítés, nyújtás, erősítés, ernyesztés, alakzat, 

testtartás, fájdalomküszöb, relaxáció, testrész, egészség, higiénia, felelős viselkedés, erő, 

lábtorna, izomláz, folyadékpótlás.  

 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, járás, futás, oldalazás, szökdelés, ugrás, lendítés, körzés, 

hajlítás, nyújtás, fordítás, fordulat, tolás, húzás, emelés, hordás, függés, lengés, 

egyensúlyozás, gurulás, átfordulás, támasz, mozgásirány, mozgásútvonal, mozgássík, 

erőkifejtés, lendület, mozgásos játék, játékszabály, játékszerep. Gurítás, dobás, elkapás, 

labdavezetés, labdaátvétel, rúgás, ütés, sporteszköz, használati szabály, kosárfogás, bekísérés, 

terelés, pattintás, labdaív, alsódobás, felsődobás, mellsődobás.  

 

Tornaszer, spicc, feszes testtartás, támasz, függés, egyensúlyozás, ritmuskövetés, tornaelem,  

mászókulcsolás, megkülönböztetés, felismerés, kör, sor, pár, kapu, lépés (motívum), 

rögtönzés (improvizáció), tempó, kígyóvonal, csigavonal.  

 

Futóiskola, dobóiskola, ugróiskola, lendületszerzés, elrugaszkodás, repülés, érkezés, elugrás, 

felugrás, leugrás, karlendítés, sprint (vágta), légzésszabályozás.  

 

Játékfeladat, játékszabály, helyezkedés, labdatartás, üres terület, védekezés, támadás, 

összjáték, technikai elem, együttműködés, sportszerűség, győztes, vesztes, megegyezés, 

különbözőség, másság, elfogadás, szabályszegés.  
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3 - 4. évfolyam  

 

Hely- és helyzetváltoztató mozgás, térérzékelés, testérzékelés, mozgáskapcsolat, mozgásos 

játék, játékszabály, játékszerep, gyorsaság, állóképesség, erő, akadályverseny.  

 

Alkalmazkodás, akarat, sporteszköz, használati szabály, lábfej, tenyeres, fonák, dekázás,  

 

Futó-, ugró- és dobóiskola, váltott lábú szökdelés, váltás, gát, forgás, dobóritmus, sarok-talp 

gördülés.  

 

5. évfolyam:  

 

 Teszt felmérés: 12 perces Cooper futás  

 Hanyatt fekvésből felülés, helyből távolugrás.  

 Kézilabdával egykezes felső átadás, kapura lövés álló helyzetben, labdavezetési 

gyakorlatok  

 Kislabda hajítási gyakorlatok  

 Kosárra dobás kétkezes mellső dobással  

 

 6. évfolyam:  

 

 Kézilabdával egykezes egy kezes felső átadás mozgás közben, kapura dobás 

mozgásból, különböző magasságból érkező labda elkapása, labdavezetés.  

 Kislabda dobás nekifutással  

 Kosárra dobás kétkezes mellsővel és egykezes fektetett dobással, magas-mély 

labdavezetés indulással-megállással.  

 

 7. évfolyam:  

 

 Teszt felmérés, mint a többi évfolyamon  

 Kézilabdával kapura dobás kettes lefutással, büntető dobás, különböző távolságból- 

magasságból érkező labda átvétele labdavezetéssel kapura lövéssel.  
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 Kislabda dobás nekifutással, dobóvonal alkalmazásával. Súlylökés helyből tömött 

labdával, a súlygolyó fogása, gyorsítása a váll és a törzs fordításával.  

 Kosárlabdával labdavezetés szlalom pályán alkalmazva az indulás-sarkazás-megállást.  

 Egykezes fektetett dobás. Büntető dobás.  

 

8. évfolyam:  

 

 Teszt felmérés, mint a többi évfolyamon  

 Kézilabdával kapura dobás védővel szemben, kapura dobás beugrással, kapura dobás 

oldalról bejátszott labdával.  

 Kislabda dobás 8-14 lépés nekifutással dobó terpeszbe érkezéssel. Súlylökés hajlított 

lábból történő indítással. 

 Kosárlabdával fektetett dobás labdavezetéssel. Összetett labdakezelési pálya leküzdése 

után fektetett dobás. Egy-egy elleni játék.  

 

  

Ének-zene  

 

1-2. évfolyam  

 

Légzés, hangerő, egyenletes mérő, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély, kezdőhang, záró 

hang, dallamsor, mondóka, gyermekdal, népdal, népi játék, népszokás, stafétaéneklés, kérdés-

felelet.  

 

Egyenletes mérő, tempó, ritmus, ritmusérték, negyed, nyolcad pár, negyed szünet, fél, 

ismétlés, ütem, ütemvonal, ütemmutató, hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, 

dallamsor, kíséret, variáció, énekbeszéd.  

 

Szolmizációs név, kézjel, betűjel, kettes ütem, négyes ütem, záróvonal, ismétlőjel, 

hangsúlyjel, vonalrendszer, vonal, vonalköz, hangjegy, hangszár.  

 

Kezdés, befejezés, hangerő, hangerőváltozás, tempó, tempóváltás, férfi és női hang, szóló, 

kórus, hangszer, zenekar, hangszín.  
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Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, billentyűs hangszer, zenei 

karakter, népdalfeldolgozás.  

 

 3-4. évfolyam  

 

Rubato, parlando, tempo giusto és alkalmazkodó ritmus, váltakozó ütem, hangszerkíséret,  

dallamvonal.  

 

Ritmusvariáció, 3 ütemmutató, osztinátó, dudabasszus, orgonapont, zenei forma, nyitás és 

zárás, kérdés és felelet, zenei mondat, (forte, piano, crescendo, decrescendo), memória,  

„néma” éneklés.  

 

A ritmusok neve és gyakorló neve, a dallami elemek szolmizációs neve, kézjele, betűjele, 

hármas ütem, violinkulcs, kereszt és b mint előjegyzés jelölése.  

 

Kórusfajta, zenekartípus, azonosság (visszatérés), hasonlóság, variáció, különbözőség, zenei 

ellentétpár, szóló-tutti, dúr és moll jelleg, forte-piano, egyszólamú-többszólamú, 

hangszercsaládok.  

 

5. évfolyam  

 

 Régi és új stílusú népdalok jellemzői.  

 Zenei ABC.  

 Ritmusok.  

 Zenetörténeti korszakok: őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk  

 

 6. évfolyam  

 

 Népdalok jellemzői.  

 Történeti énekek.  

 Ritmusok.  

 Bécsi klasszicizmus.  
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 Kodály Zoltán: Mátraiképek  

 

7. évfolyam  

 

 Magyar népzene.  

 A XX. század Magyar zeneszerzői.  

 A XIX. századi Európa romantikus zenéje  

 

8. évfolyam  

 

 Magyar népzene, zenegyűjtők.  

 Magyar zeneművek.  

 Zenetörténeti visszatekintés.  

 A XX. század zenéje.  

 

Technika  

 

1-2.évfolyam  

 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, háztartás, 

háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, 

háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, 

testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, 

takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés.  

 

Anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság, 

magasság, természetes anyag, átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, 

csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem.  

 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, gyalogátkelőhely, úttest, járda, 

megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, 

baleset, biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár.  
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Rendezvény, ünnep, jeles nap, népszokás, munkaszervezés, program, dekoráció.  

 

 3-4.évfolyam  

 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, költségvetés, bevétel, 

kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, 

mosószer, tisztítószer, használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás.  

 

Anyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, technológiai tulajdonság, 

anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, minta, körvonalrajz, alaprajz, méret, mérés, 

veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás.  

 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és felüljáró, útburkolati jel, 

közösségi (tömeg) közlekedés, helyi és helyközi közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt 

terület, irányjelzés, bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, védőfelszerelés, 

biztonsági szabály, udvariassági szabály.  

 

 5. évfolyam  

 

Természetes környezet. Mesterséges környezet. Természeti és feldolgozott (átalakított) 

anyagok. Épített tér és környezet. Épített tér és környezet. Lakószerkezetek modellezése.  

Közlekedési ismeretek. Gyalogos közlekedés. Közlekedési eszközök modellezése. Egyszerű 

makett készítése. Életvitel, háztartástan. Táplálkozás és anyagai. Egyszerű étel készítése.  

Ruházkodás. Ruhatervezés.  

 

 6. évfolyam  

 

Az ember és környezete. Az energia. Anyagok és átalakításuk. Épített tér és környezet.  

Tervezés, építés. A házépítés menete. A lakás jellemzői, funkciói, belső terei, a részek 

kapcsolatai. Ház makett készítése, és lakás modellezése. Közlekedési ismeretek. Közlekedési 

eszközök modellezése. Életvitel, háztartástan. Személyes higiénia a kamaszkorban, a 

következetes és rendszeres testápolás fontosságának elemzése. Egészséges táplálkozás.  

Ételkészítés, tálalás. Otthont és iskolát díszítő növények ápolása.  
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 7. évfolyam  

 

Energiafelhasználás a különböző korokban. Ásványi és megújuló energiahordozók 

csoportosítása. Anyagok és átalakításuk. Tervezés, modellezés. Tervvázlat készítése. Mérés 

mm, pontossággal. A gépek szerepe az ember életében. Közlekedéstörténet. A közúti, légi, 

vízi és vasúti közlekedés rendszere. A kerékpáros közlekedés szabályai. A család egészsége.  

A test tisztán tartása, a személyi higiénia. Egészséges táplálkozás és konyhatechnikai 

eljárások. A lakás különböző helyiségeinek kialakítása. A lakás berendezése. A lakás 

különböző helyiségeinek kialakítása.  

 

 8. évfolyam  

 

Az ember és környezete. Energiaellátó rendszerek. Közműrendszerek létrehozása és 

működtetése. Kommunikáció. Korszerű információs rendszerek. Közlekedési ismeretek. A 

gyalogosok, a kerékpárosok, a segédmotoros kerékpárosok és a személygépkocsi vezetők 

közlekedési veszélyei. Háztartástan, életvitel: Munkaszervezés. A háztartási munka 

hatékonysága. A család egészsége. A jó családi környezet. Az egészség-megőrzés kultúrája.  

Egészséges táplálkozás. Ruházkodás. Személyiségnek, egyéni stílusnak megfelelő ruházkodás  

Kertgazdálkodás alapjai. Lakás, lakókörnyezet. Energia-megtakarítási lehetőségek a 

háztartásban. Szemét- és hulladékgyűjtés, tárolás és ártalmatlanítás.  

 

 Informatika  

 

 7. évfolyam  

 

Informatikai alapfogalmak: információ, kódolás, dekódolás, ASCII kódrendszer. Adat 

mérése: bit, byte, KB… Számok átváltása bináris és decimális számrendszerbe. A számítógép 

felépítése. A perifériák csoportosítása, jellemzése. Szoftverek csoportosítása. Operációs 

rendszer feladata. Windows jellemzői. Állománytípusok, állományműveletek, állományok 

attribútumai, mappaműveletek. A szövegszerkesztők felépítése, navigáció a szövegben, 

gyorsbillentyűk és az eszköztár ikonjai. Karakterformázások (betűméret, betűtípus, 

betűforma, aláhúzás, különlegességek, betűköz, animálás stb) szövegszerkesztőben.  

Rajzolóprogram használata (Paint).  

8. évfolyam  
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A számítástechnika története. Számítógépes generációk. Neumann elvek. Karakterformázások 

és bekezdésformázások (sorok igazítása, térköz, sorköz, behúzás, tabulátor stb) 

szövegszerkesztőben (Word). Táblázat készítése, formázása Wordben.  

 

Táblázatkezelő program előnyei, jellemzői. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, 

oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív 

és abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram Excelben.  

Számítógépes hálózatok. Vírus, víruskereső program. Állományok tömörítése.  

Prezentáció készítése PowerPoint programmal.  

 

 Rajz és vizuális kultúra  

 

 1-2. évfolyam  

 

 Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület, sík, tér, 

grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció.  

 Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület, sík, tér, 

grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció.  

 Esemény, elképzelt/kitalált történet, képzelet, valóság, médium.  

 Téralkotás, térformálás, térlehatárolás, térszervezés, formarend, funkció, takarás.  

 Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözék kiegészítő.  

 

 3-4. évfolyam  

 

 Nézőpont, ritmus, minőségellentét, kollázs, képmező, arány, vizuális kifejezés.  

 Figurális alkotás, karakter, élményszerű megjelenítés, cél, eszköz, méret, anyag, 

műfaj, technika, eljárás, képtárgy.  

 Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, képregény, vizuális 

sűrítés.  

 Gesztus, plakát, reklám, szlogen, vizuális kommunikációs műfaj.  
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 Személyes kommunikáció, online kommunikáció, www, e-mail, mailfiók, profil, like-

jel, keresőmotor, flash játék.  

 Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, funkció, szerkezet, térkapcsolat, 

térbeli tagolás, tervezői attitűd, település, épület, építmény, alaprajz.  

 Tárgyalkotás, tárgytervezés, díszítés, csomagolás, vizuális ritmus, díszítés, szerkezet, 

felület, stilizálás.  

 

 5. osztály  

 

 Tudják, mi a vonal, folt, forma, szín, fény-árnyék szerepe az ábrázolásban.  

 Ismerjék fel a ritmust, a szimmetriát és aszimmetriát a kompozíciókon.  

 Képeiken tükröződjön az egyensúly.  

 Tudjanak sor- és terülődíszt tervezni.  

 Tudják a mellékszíneket kikeverni.  

 A műalkotás élményüket legyenek képesek a vizuális nyelv kifejező eszközeivel  

megfogalmazni.  

 Tudjanak természetes tárgyakból kompozíciót összeállítani, tanult technikák 

valamelyikével a nézőpontnak megfelelően ábrázolni.  

 Képesek legyenek az élmény képi megfogalmazására, a jelenségek, tárgyak síkbeli és 

térbeli ábrázolására. 

 Ismerjék a képi megjelenítés (forma és tér) technikai eszközeit: rajzolás, festészet, 

grafikai eljárások és mintázás.  

 

6. osztály  

 

 Tudjanak elemeket elhelyezni síkon, térben (adott szempontok szerint).  

 Tudják a tárgyak vetületét három képsíkon ábrázolni.  

 Tudjanak önálló véleményt alkotni egy adott művészeti alkotásról. (kompozíció,  

mondanivaló, technika).  

 Legyenek képesek valamely irodalmi, zenei élmény képi, plasztikai megjelenítésére 

(közös megbeszélés és tanári irányítás alapján).  

 Legyenek képesek több képben időrendiséget ábrázolni.  
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 Legyenek képesek új jelek megfogalmazására, a tömörítés, érthetőség, egyszerűség 

elve alapján.  

 Tudjanak összetettebb tárgyakat látványnak megfelelően megrajzolni.  

 Ismerkedjenek meg a magyar népművészet tájegységeivel (fonás, szövés, viselet).  

 Legyenek képesek formaelemző szerkezeti rajzok, metszetek, redukciók készítésére.  

 Ismerkedjenek meg betűtípusokkal.  

 Legyenek képesek szöveget és képet összeszerkeszteni a tanár irányításával.  

 

7. osztály  

 

 Tudják ábrázolni a fényt, árnyékot grafikusan és színekkel.  

 Tudják mi a színvázlat.  

 Legyenek képesek nézőpontnak megfelelően ábrázolni síkon teret.  

 Tudják mi az ön- és vetett árnyék.  

 Tudjanak Monge-vetületi ábrát készíteni.  

 Ismerjék meg az axonometrikus ábrázolás alapjait.  

 Legyenek képesek a korstílusok jegyeinek felismerésére.  

 Legyenek képesek a tanult, megismert műalkotásokról, a vizuális nyelvezete 

felhasználásával összefüggő véleményt mondani.  

 Tudjanak vetületből rekonstruálni.  

 Tudjanak téri helyzeteket rekonstruálni.  

 Legyenek képesek adott eseményekhez képi és szöveges közlést megfogalmazni. (pl. 

plakát)  

 Ismerkedjenek meg a külső és belső térdíszítő elemekkel.  

 Legyenek képesek ábrák, magyarázó rajzok olvasására, értelmezésére.  

 Tudjanak maguk is ábrákat, működést magyarázó rajzokat és szövegeket 

megfogalmazni.  

 Használják az eddig megismert technikákat.  

 Tudják kiválasztani a témának leginkább megfelelő technikát.  
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8. osztály  

 

 Legyenek képesek személyes témák, érzelmek, gondolatok síkbeli vagy térbeli 

kifejezésére.  

 Legyenek képesek tanulmány festésére, természet utáni tanulmányt színes 

technikákkal készíteni.  

 Legyenek képesek színek hangulati elemzésére, redukálásra és analízisre.  

 Legyenek képesek egy vagy két iránypontos perspektivikus kép szerkesztésére.  

 Tudjanak feliratokat készíteni.  

 Ismerjék meg a középületek tájékoztató rendszerét.  

 Tudják elemezni az épület és környezete harmóniáját.  

 Ismerkedjenek a szín- és hőfokkontraszttal, a mennyiségi és minőségi kontrasztokkal.  

 Tudjanak valamely sokszorosító eljárást alkalmazni.  

 Tudjanak mozgásokat ábrázolni síkban és térben.  

 Tudjanak összetettebb ipari formát ábrázolni képsíkon.  

 Legyenek képesek a témának, látványnak leginkább megfelelő technikát alkalmazni.  

 Tudják az 5-8. évfolyam során tanult technikákat alkalmazni.  

 

 18. A házirend elfogadása, jóváhagyása  

 

A házirend megismerését és hozzáférhetőségét az iskola az alábbiak szerint szabályozza.  

 

1. A tanulói jogviszony létrejöttével az iskola minden tanulója és szülője a házirendet 

megismerheti.  

2. Az iskola a házirend érdemi változása esetén minden tanulója számára biztosítja a 

változások megismerését.  

3. Minden tárgyév első szülői értekezletén a szülők a szükséges tájékoztatást az 

osztályfőnököktől kapják meg.  

4. A házirend az iskola honlapján mindenki által megtekinthető.  

5. Minden év első tanítási napján minden tanuló ismételten megismerheti a házirend 

legfontosabb pontjait osztályfőnökeik, tanítóik segítségével.  
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Érvényes: 2020. szeptember 01–től  

Legközelebbi felülvizsgálat: 2021. szeptember 

A felülvizsgálatot kezdeményezheti: nevelőtestület nagyobb csoportja, DÖK, SZK, SZMK- 

vezető, intézményvezető 

 

19. Záró rendelkezések   

 

A Házirendet az Nkt. 25.§ (4) bekezdés alapján készítette az intézmény vezetője, a  

tantestület közreműködésével.  

 

 

 

Nyáregyháza, 2020.szeptember 1. 

 

  

 

        Kemenár Lászlóné 

 intézményvezető  

 

 

 

 

A szülői munkaközösség képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, 

hogy a szülői választmány számára magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jog, 

korlátozás nélkül érvényesült, a Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola házirendjében foglaltakkal kapcsolatban.  

 

 

Nyáregyháza, 2020. augusztus ... 

 

 

Forgács Józsefné  

  SZMK elnöke  
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A diákönkormányzat képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy 

a diákönkormányzat számára magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jog, 

korlátozás nélkül érvényesült, a Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Házirendjében foglaltakkal kapcsolatban.  

 

Nyáregyháza, 2020. szeptember 1.  

 

  

Krizsán Mihályné 

            DÖK segítő tanár  

 

  

 

 

 

A Házirendet a nevelőtestület 2020. augusztus -án elfogadta.  

 

  

A Házirend életbelépésének időpontja: 2020. szeptember 1.  
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Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai:  

 

A Házirendet az intézmény diákönkormányzata 2020.09.02. napján tartott ülésén megismerte 

és megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát 

gyakorolta.  

 

Kelt: 2020…. 

.................................................. 

diákönkormányzat képviselője 

 

A Házirendet a szülői szervezet 2020.08.28. napján tartott ülésén megismerte és megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát gyakorolta.  

 

Kelt: 2020……. 

............................................ 

szülői szervezet képviselője 

 

A Házirendet az intézmény nevelőtestülete 2020……... napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

Kelt: 2020….. 

............................................. 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

Fenntartói nyilatkozat 

 

Jelen Házirenddel kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § 

(4) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő 

rendelkezések nincsenek. 

 

 

A Monori Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a Házirend fenti 

rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  
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Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

 

 

............................................. 

     a fenntartó képviselője 

 

 

  

 

 

 

Jelen házirenddel kapcsolatban a  Monori Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója 

egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult 

vezetője a házirend rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

  

Kelt: Nyáregyháza, 2020. ……………………. 

  

  

  

  

............................................. 

a fenntartó képviselője” 
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