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I. A házirend célja és feladata 
 
1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az 

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 
2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az 

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

II. A házirend hatálya 
 
1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az 

iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak, az intézményben hivatalosan 
tartózkodó személyeknek egyaránt. 

2. 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. 

3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek  betartani 
a házirend előírásait.  

4. Ez a házirend 2019. év szeptember hó 1. napján lép hatályba. 
 

III. A házirend nyilvánossága 
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint 

az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 
2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: 

www.venkerti.hu  
3. A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

• az  intézményvezetőnél 
• az iskola fenntartójánál 
• az iskola honlapján 

4. A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az 
iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

5. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 
tájékoztatnia kell: 

• a tanulókat osztályfőnöki órán; 
• a szülőket szülői értekezleten. 

6. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 
tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

• a tanulókkal osztályfőnöki órán; 
• a szülőkkel szülői értekezleten. 

7. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől, 
intézményegység-vezető helyetteseitől, intézményegység-vezetőtől, valamint az 
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osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre 
egyeztetett időpontban. 

IV. A tanulók jogai 
A tanulói jogok kiemelt iskolai területei: 
• tájékozódáshoz való jog (A tanulónak joga van tájékoztatást kapni a személyét és 

tanulmányait érintő valamennyi kérdésről.); 
• kérdés intézésének joga (A tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi 

ügyben kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a 
diákönkormányzathoz.); 

• érdemi válaszhoz való jog (A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől 
számított tizenöt napon belül érdemi választ kell kapnia.); 

• véleményezési jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy 
valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.); 

• részvételi jog (Kiterjed az iskolában működő tanulóközösségekre, valamint az iskola 
által szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra.); 

• választójog (A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség 
esetében.); 

• kezdeményezési jog (A tanuló kezdeményezheti diákönkormányzat vagy diákkör 
létrehozását, valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcsolatosan.); 

• javaslattevő jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy 
valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.); 

• használati jog (Kiterjed az iskola létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek és 
eszközeinek használatára.); 

• jogorvoslathoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban 
meghatározottak szerint – jogorvoslati eljárást indíthat.);  

• nyilvánossághoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén igénybe veheti a 
nyilvánosságot.); 

• vallásgyakorlással összefüggő jog (A tanuló szabadon gyakorolhatja vallását a nem 
állami és nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben is.). 

 
Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók közösségein 

keresztül gyakorolhatják. 

V. A tanuló kötelessége, hogy 
• eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségének, 
• életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus 

felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – 
közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 
tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában, 

• megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások,  az iskola helyiségei és az 
iskolához tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola 
szabályzatainak előírásait, 

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen 
egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát 
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védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak 
vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat 
veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt, 

• megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, 

• az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 
tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, 

• megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. 
 
A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és 
védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló 
nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó 
büntetésnek vagy bánásmódnak. 

VI. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai 
Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy 
• betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat 

rendelkezéseit, 
• tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint 

tanulótársainak emberi méltóságát, 
• senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet, 
• senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne 

verekedjenek, 
• törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és 

az iskolában dolgozó más felnőttekkel, 
• viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan, 
• legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek, köszönjenek előre, 
• tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait, 
• becsüljék meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát, 
• igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 

személyiségeit és hagyományait, 
• vegyenek részt az iskola hagyományainak ápolásában, 
• óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit, 
• vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sportoljanak rendszeresen, 
• legyenek nyitottak, érdeklődők, 
• iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget, 
• vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein, 
• működjenek együtt társaikkal, 
• rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi 

feladataiknak, 
• fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon, 
• az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban, 
• az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják, 
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• az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el, 
• távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják, 
• a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal, 
• az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg, 
• írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el,  
• segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában, 
• védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, 
• ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is 

figyelmeztessenek, 
• az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek 

meg (ne viseljenek feltűnő balesetveszélyes ékszert; hajuk, körmük, arcuk 
életkoruknak megfelelően legyen ápolt, gondozott), 

• az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing/blúz, 
illetve sötét nadrág/szoknya és iskolai nyakkendő) jelenjenek meg, 

• ne hozzanak az iskolába olyan dolgokat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a 
tanuláshoz, 

• ékszert, órát, mobiltelefont, szórakoztató elektronikai eszközöket csak szülői 
felelősségre hozhatnak magukkal, 

• az iskola épületében a mobiltelefon használata tilos; Az intézmény területén csak 
kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál a készüléket. Amennyiben ezt a 
rendelkezést megszegik, az intézmény bármely pedagógusa elveheti a mobiltelefont, 
melyet kikapcsolt állapotban az intézményvezetőhöz, intézményvezető-helyetteshez 
továbbít, aki a szülőknek adja át, 

• tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének 
megőrzését szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek, 

• ne hozzanak az iskolába, ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket (elsősorban 
energiaitalt, dohányárut, szeszesitalt, drogot), 

• az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják le az 
iskola portáján, 

• ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere), 
• ne folytassanak az iskolában politikai célú tevékenységet. 

A  napközben  megbetegedett  gyermeket  el  kell  különíteni,  és  gondoskodni  kell  a  
szülők azonnali értesítéséről. A szülő ilyenkor köteles gyermekét a lehető legrövidebb 
időn belül az iskolából elvinni és egészségügyi ellátásáról gondoskodni.  
Az ÁNTSZ előírásait mindenkinek kötelessége betartani. Fertőző gyermek az iskolát 
nem látogathatja. Fertőző betegség esetén a szülőnek kötelessége az iskolát  is  
tájékoztatni.  Lázas,  betegségre  gyanús  gyermeket  az  iskolába  nem  szabad 
bevinni.  Ha a gyermek  az  intézmény  területén  lesz  lázas,  el  kell  különíteni  a  
közösségtől,  és értesíteni kell a szülőt. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló 
gyermek az intézményt nem látogathatja. 
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VII. A tanulók közösségei  

Az osztályközösség 
 
1. Az azonos évfolyamra járó közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll.  
2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 

munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:        
• két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe 

 
A diákkörök 
 
1. Az iskolában a tanulók a neveléssel-oktatással összefüggő közös tevékenységük 

megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a 
házirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre. A diákkör lehet: 
szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.  

2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az intézményvezetőnek az adott tanévet 
megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a 
szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden 
tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint 
az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

3. A diákköröket vezetheti nevelő, szülő vagy az intézményvezető által felkért nagykorú 
személy. 

4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola 
tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú 
személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az intézményvezetőnek be kell 
jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele 
egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az 
intézményvezető egyetértését. 

5. A diákkörökbe a tanulóknak az előző tanév végén kell jelentkezniük, és a diákkör 
tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük. 

 
Az iskolai diákönkormányzat 

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

2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott 
küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja.  

3. A diákönkormányzat tevékenységét az intézményvezető által – a diákönkormányzat 
javaslatára –megbízott nevelő segíti. 

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

1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 
2. A diákközgyűlés összehívásáért az intézményvezető és a diákönkormányzatot segítő 

nevelő a felelős. 
3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 
4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, 
valamint az intézményvezető tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai 
munkatervről.  

5. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője 
kezdeményezheti. A rendkívüli diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés 
megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. 
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VIII.  A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 
 

1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 
tudnivalókról  

• az intézményvezető, 
o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  
o az iskolai honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatja, 

• valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan 
tájékoztatják, 

• a DÖK segítő tanár az iskolarádión keresztül. 
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők 

folyamatosan szóban, az elektronikus naplón és az elektronikus ellenőrzőn keresztül 
írásban tájékoztatják.  

3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 
képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az 
iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz, fordulhatnak.  

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, 
nevelőivel, a nevelőtestülettel. 

5. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 
• az intézményvezető 

o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén, 
o az iskolai honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatja, 

• az osztályfőnökök: 
o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  
• szóban: 

o egyéni megbeszéléseken, 
o a családlátogatásokon, 
o a szülői értekezleteken, 
o a nevelők fogadó óráin, 
o a nyílt tanítási napokon, 
o a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

• írásban az elektronikus naplón keresztül és az elektronikus ellenőrzőben. 
7.  A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza.  
8.  A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 
közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola vezetőségéhez, az 
adott ügyben érintett tanuló osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 
diákönkormányzathoz fordulhatnak. 
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9.  A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, 
nevelőivel. 

IX.  Az iskola működési rendje 
1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig  reggel 600 órától este 2100 óráig 

vannak nyitva. 
2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 630 órától a tanítás 

végéig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején, 16-17 óráig összevont 
ügyelet tartásával biztosítja.  

3. A tanítás 745 órakor kezdődik. A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak legkésőbb 
730 percre kell megérkezniük.. 

4. A tanítási órák ideje negyvenöt perc. 
5. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

TANÍTÁSI ÓRA 
SZÁMA AZ ÓRA IDŐPONTJA  

1. óra 745 – 830 

2. óra 845 – 930 

3. óra 945 – 1030 

4. óra 1040 – 1125 

5. óra 1135 – 1220 

6. óra 1230 – 1315 

7. óra 1335 – 1420 

8. óra 1425 – 1510 

9. óra 1515 – 1600 
 
6. A művészeti iskolában a foglalkozásokat a helyi tanterv alapján 1330 és 1930 óra között 

kell megszervezni.  
7. A tanulóknak az óraközi szünetekben – kivéve a második szünetet– az udvaron kell 

tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján, a folyosókon és 
az aulában maradhatnak. 

8. Az iskolában a második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a 
tantermekben, illetve az iskolai étkezőben étkezhetnek.  

9. A tanulóknak – órarendjüktől függően a tanítási órák vagy az egyéb (tanórán kívüli) 
foglalkozások között – a 1130 óra és 1400 óra közötti időben –az óraközi szüneteknél 
hosszabb időt biztosítunk a főétkezésre (ebédre).  

10. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő – személyes, vagy írásbeli – 
kérésére az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével 
hagyhatja el.  

11. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az 
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intézményvezető vagy a helyettese adhat engedélyt. 
12. A tanulók távozását az iskola épületéből a nevelők csak írásos kilépővel 

engedélyezhetik. A kilépőt a tanulóknak távozáskor a portán be kell mutatniuk. 
13. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik hétfőtől 

csütörtökig 730 óra és 1530 óra között. A tanulók számára az ügyfélfogadás ideje: hétfőtől 
csütörtökig 1300-1500 

14. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, és azt a szünet 
megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

15. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 
használhatják. Ez alól felmentést csak az intézményvezető adhat. 

16. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézményvezetőtől engedélyt kaptak. 
Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. 
Az iskolába érkező külső személyeket a portaszolgálat köteles nyilvántartani 

17. Debrecen város közgyűlésének tagjai a képviselői munkájukkal összefüggésben – az 
önkormányzattól kapott megbízás alapján- képviselői igazolványának felmutatásával 
jogosult az intézmény helyiségeibe belépni az intézmény vezetője, vagy távolléte esetén 
az erre kijelölt személlyel történő előzetes egyeztetés után. 
Képviselői munkájával összefüggésben az intézmények tevékenységével, működésével 
kapcsolatosan adatot, tájékoztatást és információt a Polgármesteri Hivatal illetékes 
szervezeti egysége útján kérhetnek. 

18. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 
helyiségeinek használói a tanulók és a felnőttek felelősek: 
• a közösségi, az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, állapotának 

megőrzéséért, 
• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 
• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói 

házirendben megfogalmazott viselkedési szabályok és előírások betartásáért. 
• az energiafelhasználással való takarékoskodásért 

19. Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényeken (pl.: diszkó, 
klubdélután stb.) csak az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló diák vehet részt.  

X. Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások (tevékenységek) 
1. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán 

kívüli foglalkozásokat szervezi: 
Napközi otthon, tanulószoba. 
A szülők igénye szerint – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban napközi 
otthon, és tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény 
esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, 
akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. 
Hagyományőrző tevékenységek  
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Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, a lakóhely, valamint iskolánk 
múltjának megismerése, megbecsülése; az iskola hagyományainak ápolása. Ennek 
érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) tevékenységek: az iskolai ünnepségek, 
megemlékezések;  
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 
 Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán 
kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  
A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és 
az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – az előző tanév végén az iskola 
vezetője dönt.  
A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 
foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban 
azok a tanulók vesznek részt, akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes 
felkészülése ezt szükségessé teszi, illetve azok, akik második vagy további 
alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 
Iskolai sportkör 
 Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai 
sportkör a tanórai testnevelési órákon túl is biztosítja a tanulók rendszeres 
testmozgását, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és 
iskolán kívüli sportversenyekre. 
Szakkörök  
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 
szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. 
A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 
vételével – minden tanév elején az iskola vezetője dönt. Szakkör vezetését – az 
intézményvezető beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 
dolgozója. 
Versenyek, vetélkedők, bemutatók 
 A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 
művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen 
szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli 
versenyekre is felkészítik. 
 
 
 
 
 
Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok) 
Az iskola nevelői a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) 
szerveznek. A projektoktatás több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási 
folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető 
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ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív 
részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. Iskolánkban évente 
ismétlődnek azok a téma napok, amelyek az egészségvédelemmel, a természet- és 
környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. 
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 
szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 
tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel  önkéntes és 
térítésmentes.  
Iskolai könyvtár: A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon 
látogatható iskolai könyvtár segíti. 
Hit- és vallásoktatás, hit- és erkölcstan oktatás. Az iskolában a területileg illetékes, 
bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és 
vallásoktatást hit és erkölcstan oktatás szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való 
részvétel a tanulók számára önkéntes. 
 
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 
tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – 
tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

2.  A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola nevelői csak az 
intézményvezető beleegyezésével szervezhetik, melyről a szülőket előre értesíteni kell. 

3. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán 
kívüli foglalkozásokra a tanulónak az előző tanév végén kell jelentkeznie, és a 
jelentkezés egy tanévre szól. 

4. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A 
tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni 
foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 
intézményvezető adhat. 

5. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon 10 órától 1430 óráig tart nyitva. 
A könyvtár szolgáltatásait csak az iskola tanulói és dolgozói vehetik igénybe.  

XI. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 
1.  A 16 óráig tartó benntartózkodás alóli mentesítés a szülő írásbeli kérésére történik. 
2. A napközi otthonba tanévenként előre – a tanévet megelőző május hónapban –lehet 

jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni 
elhelyezését. 

3. A tanulószobai foglalkozásra az előző tanév végén, május hónapban lehet jelentkezni. 
Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. A napközi 
otthonba, tanulószobába történő felvétel a szülő kérésére történik, működési rendjét az 
intézményvezető állapítja meg  a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján. 
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5.  A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak. Szülői igény esetén a 
napköziben az iskola a tanulók számára 1600 óra és 1700 óra között felügyeletet 
biztosít. 

6. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó 
tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 1600 óráig tart. 

7. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 
8. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy 

írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a 
tanuló eltávozására az intézményvezető vagy a helyettese engedélyt adhat.  

 

XII. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 
1.  A tanuló kötelessége, hogy: 

• óvja saját maga testi épségét, egészségét;  
• óvja társai testi épségét, egészségét; 
• elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő – az iskolai védő-óvó 

– ismereteket; 
• betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 
• azonnal értesítse az iskola valamelyik dolgozóját, ha saját magát, társait vagy 

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen rendkívüli 
eseményt vagy balesetet észlel; 

• azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota 
lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült; 

• megismerje az iskola épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 
gyakorlatában; 

• rendkívüli esemény esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak 
utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

2.  A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 
• a tanuló a tornateremben, uszodában csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;  
• a sportfoglalkozásokon a tanulóknak sportfelszerelést (tornacipő, edzőcipő, 

iskolapóló, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük; 
• a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek balesetveszélyes ékszereket 

(karóra, gyűrű, nyaklánc, lógó fülbevaló stb). Ezeket az eszközöket elhelyezni a 
testnevelésóra rendjében meghatározottak szerint lehet. 

• tilos  rágógumizni; 
• a tanulók kötelessége, hogy egészségügyi felmentéskor is könnyített testnevelést 

végezzenek 
• a tanulók kötelessége a testnevelés órán a feladatokat akkor is elvégezni, ha nem 

hoztak felszerelést. 
3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az iskolaorvos és 
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az iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos és az iskolai védőnő heti 2 alkalommal 
rendel az iskolában, tanévenként meghatározott napokon és időpontban. 

4. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók 
egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését. 

5. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente több 
alkalommal, illetve az osztályfőnökök jelzése alapján szükség esetén. 

6. A tanuló által nem használható gép, eszköz 
• a villamos köszörűgép, 
• a jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minősített gép, eszköz. 
A tízévesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete és irányítása mellett 
használható eszköz, gép: 
• villamos fúrógép, 
• a barkácsgép a következő tartozékokkal: korong és vibrációs csiszoló, dekopír-

fűrész, polír-korong, 
• égetőkemence 
• huzal- és lemezhengerlő 
• a villamos háztartási gép, rezsó 
• polírozó gép  
• karos lemezvágó olló, kézi fűrész 
• törpefeszültséggel működő forrasztópáka 
• 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelésű úgynevezett „pillanat”- 

forrasztópáka. 
 

XIII. A tanulók tantárgyválasztása 
1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi kötelezően választandó 

tantárgyak tanulását biztosítja:  
• képességfejlesztés 
• tanulásmódszertan 
• gazdasági és pénzügyi kultúra 

2. Az intézményvezető minden tanév májusában az osztályfőnökök közreműködésével 
szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a 
következő tanévben választható foglalkozásokról, az azt tanító nevelőkről. 

3. A tanulóknak illetve, szüleiknek választaniuk kell, hogy az iskola által szervezett etika 
tantárgyat vagy valamelyik egyház hit-és erkölcstan tantárgyát tanulják kötelező 
jelleggel. Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló 
számára etika oktatást szervez. 

4. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő 
és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással 
kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. 

5. A szülő, illetve a szülő és a tanuló az adott tanév kezdetéig az intézményvezető 
engedélyével írásban módosíthatja a foglalkozásválasztással kapcsolatos döntését.  

6. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló esetében a szülő, illetve a szülő és a tanuló a 
beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az 
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intézményvezetőnek. 
 
 

XIV. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
1. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 

• osztályozó vizsga, 
• pótló vizsga, 
• javítóvizsga. 
• szintfelmérő vizsga 
• különbözeti vizsga 

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 

• a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 
• engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 
• ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése 
alapján osztályozó vizsgát tehet, 

• ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 
együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 
és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 
befejezné, és ezt igazolja. 

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 
osztályzatot kapott. 

5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban 
szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei  
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) tudják meg. 

7. Az emelt szintű képzésekbe való bekapcsolódáshoz a tanulónak szintfelmérő vizsgát kell 
tennie. 

8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy 
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 
 

 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 
VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 
Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  
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Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Angol nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Etika/hit- és erkölcstan   ELBESZÉLGETÉS 
Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 
Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
Technika és tervezés   GYAKORLATI 
Digitális kultúra   GYAKORLATI 
Testnevelés    GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 
Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Angol nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Etika/hit- és erkölcstan   ELBESZÉLGETÉS 
Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Állampolgári ismeretek  SZÓBELI  
Természettudomány ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 
Hon- és népismeret IRÁSBELI SZÓBELI  
Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
Digitális kultúra  SZÓBELI GYAKORLATI 
Technika és tervezés  ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Dráma és színház   ELBESZÉLGETÉS 
Testnevelés    GYAKORLATI 

 
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük a művészeti iskolában: 
 

- Szintfelmérő vizsga: Az alapfokú művészeti oktatásba jelentkező növendékek 
szintfelmérő vizsgát kötelesek tenni. A szintfelmérő vizsgára a tanév első hetében 
vagy az évközi belépéskor  kerül sor. Ez alapján kerül az évfolyamra besorolásra. 

- Különbözeti vizsga: Az a tanuló, aki a követelményeket rövidebb idő alatt teljesíti, 
különbözeti vizsgát tehet, mely vizsga a magasabb évfolyamba lépésre jogosít. 

- Év végi vizsgaelőadás: Balett, néptánc és színjáték tanszakon a növendékek 
vizsgaelőadás keretében adnak számot a tanév során elsajátított ismeretekből  

- Pótló vizsga: Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható 
okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt 
a válaszadást befejezné. 

- Művészeti alapvizsga: Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az 
alapfokú művészeti iskola utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a 
vizsgára jelentkezett. 
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- Művészeti záróvizsga: Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az 
alapfokú művészeti iskola utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a 
vizsgára jelentkezett. 
 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga tartalmi követelményei, a minősítés 
szempontjai az egyes művészeti ágakon, tanszakokon a művészeti képzés helyi 
tantervében kerültek meghatározásra. 

 
Vizsgatantárgyak és a vizsgáztatás típusa az alap- (A), és záróvizsgákon (Z) 
 
 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 
VIZSGA 

TÁCMŰVÉSZETI ÁG 
BALETT 

Klasszikus balett-A   GYAKORLATI 
Balett elmélet  SZÓBELI GYAKORLATI 
Klasszikus balett-Z   GYAKORLATI 
Tánctörténet - Z ÍRÁSBELI SZÓBELI  

NÉPTÁNC 
Néptánc – A.   GYAKORLATI 
Folklórismeret - A.  SZÓBELI  
Néptánc - Z   GYAKORLATI 
Tánctörténet - Z  SZÓBELI  

 
 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 
VIZSGA 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
Vizuális alkotó 
gyakorlat -A 

  GYAKORLATI 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 
Grafika és festészet 
műhelygyakorlat-A 

  GYAKORLATI 

Grafika és festészet 
műhelygyakorlat-Z 

 SZÓBELI GYAKORLATI 

FÉM- ÉS ZOMÁNCMŰVES TANSZAK 
Fém- és 
zománcműves 
műhelygyakorlat-A  

 
 GYAKORLATI 

Fém- és 
zománcműves 
műhelygyakorlat-Z 

 
SZÓBELI GYAKORLATI 

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVESKULTÚRA TANSZAK 
Környezet- és kézműves-
kultúra 
műhelygyakorlat-A 

  
GYAKORLATI 

Környezet- és kézműves-
kultúra 

 SZÓBELI GYAKORLATI 
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műhelygyakorlat-Z 
TEXTIL- ÉS BŐRMŰVES TANSZAK 

Textil- és bőrműves 
műhelygyakorlat-A 

  GYAKORLATI 

Textil- és bőrműves 
műhelygyakorlat-Z 

 SZÓBELI GYAKORLATI 

SZOBRÁSZAT- ÉS KERÁMIA TANSZAK 
Szobrászat- és 
kerámia 
műhelygyakorlat-A 

  
GYAKORLATI 

Szobrászat- és 
kerámia 
műhelygyakorlat-A 

 
SZÓBELI GYAKORLATI 

 
 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 
VIZSGA 

SZÍNMŰVÉSZETI - BÁBMŰVÉSZETI ÁG 
Dráma és színjáték-A   GYAKORLATI 
Beszéd és vers - A  SZÓBELI  
Mozgás és tánc - A   GYAKORLATI 
Színházismeret - A  SZÓBELI  
Dráma és színjáték-Z   GYAKORLATI 
Beszéd és vers - Z  SZÓBELI  
Mozgás és tánc - Z   GYAKORLATI 
Színházismeret - Z ÍRÁSBELI SZÓBELI  

    

 

 

XV. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási 
órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 

1.  Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 
helyiségeinek használói felelősek: 
• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 
• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 
• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 
2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, 

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

3. A tanulók személyes tárgyaik biztonságos tárolására szeptember 1-től június 15-ig 
suliboxot vehetnek igénybe. A szekrények állapotáért és a kulcsokért a szülők teljes körű 
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anyagi felelősséget vállalnak. A suliboxban elhelyezett tárgyakért az iskola anyagi 
felelősséget nem vállal. 

4. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 
• osztályonként két hetes, 
• ebédlői tanulói ügyeletesek, 
• tantárgyi felelősök. 

4. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.  A 
hetesek feladatai: 
• gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra, az órát tartó 

nevelő utasításai szerint; 
• a szünetben a termet kiszellőztetik; 
• a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik; 
• az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a 

fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; 
• az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; 
• ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a 

tanterembe, értesítik az intézményegység-vezető helyettest; 
• az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 

5. Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle 
tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és 
házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök előkészítését. 

6. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények lebonyolításában a rendezvény 
megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak – a rendezvény lebonyolításával 
megbízott pedagógus utasításai alapján – közre kell működniük. A tanórán kívüli 
iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket és pedagógusokat az iskola éves 
munkaterve határozza meg. 

 

XVI. A tanulók mulasztásának igazolása 
1. A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról – 

tanítási órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról – igazolni kell. 
2. A szülő hiányzás esetén egy tanítási évben legfeljebb 3 napot igazolhat. Ezen túlmenő 

hiányzás igazolása csak a kezelőorvos által adott eredeti igazolás vagy hivatalos 
dokumentum eredeti példányának bemutatásával történhet /lehetőleg a tájékoztató 
füzetbe/. Az eredeti dokumentumot /orvosi vényt/ az iskola megőrzi, azt a tanuló nem 
kapja vissza.  

3. A tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni az 
intézményvezetőtől, ha a tanuló előreláthatólag legalább 1 hétig hiányozni fog. A 
távolmaradási engedélyt az intézményvezető indoklással elutasíthatja, ha az a tanuló 
tanulmányi kötelezettségének minimumszintű teljesítését veszélyezteti. 

4. A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb az azt követő 
ötödik munkanapon kell bemutatnia az osztályfőnökének, aki az elektronikus 
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naplóban a hiányzásokat adminisztrálja. Az eredeti dokumentum bemutatása után a 
hiányzást igazoltnak kell tekinteni. 

5. Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények: 
• Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – egy, országos 
versenyek előtt két tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az 
intézményvezető ezt indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és idejét a szaktanár 
határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre fordított 
napok számáról és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról.  
• Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei 
versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a 
tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett 
szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről.  
• Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának 
meghallgatása után – az intézményvezető dönt. A döntést követően a szaktanár és az 
osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el. 
• A középfokú intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb 
három intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az 
osztályfőnök javaslata s az általános iskolai intézményegység- vezető helyettes döntése 
alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell az elektronikus naplóban, és ezt a 
hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél. 
Ezen esetekben az osztályfőnök – a hiányzást iskolaérdekből történő távollétnek 
minősíti (leigazolja) a naplóban, és a tanítási napokról, órákról való távolmaradást 
minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi összesítésénél. 

6. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol 
az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a 
mulasztás okát az osztályfőnöknek.  

7. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 
távolmaradását. 

8. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a 
késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e az 
elektronikus naplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és 
amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról 
történő hiányzásnak minősül.  

9. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 
10. Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az 

osztályfőnök telefonon vagy írásban értesíti a tanuló szüleit vagy gondviselőit a 
mulasztás(ok) tényéről, továbbá felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás(ok) 
következményeire. (Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben 
eléri a harminc órát, - 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja - az iskola a mulasztásról 
tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a 
gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. 
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az 
intézményvezető haladéktalanul kezdeményezi a megyei kormányhivatal 
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családtámogatási feladatokat ellátó szervezeti egységénél a családi pótlék 
folyósításának szüneteltetését. (Cst. 15. § (1) bekezdése alapján) 

11. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
a. az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai 

szakaszban a kétszázötven tanítási órát, 
b. alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát, 
c. egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt 

a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 
tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, 
hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

12. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 
igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola 
eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén 
nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló 
mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, 
és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 
osztályozóvizsgát kell tennie. 

XVII. A tanulók jutalmazása 
1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

• példamutató magatartást tanúsít,  
• vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 
• vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
• vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 
• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 
2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő írásbeli dicséretek adhatók: 

• szaktanári dicséret, 
• osztályfőnöki dicséret, 
• intézményvezetői dicséret, 
• nevelőtestületi dicséret. 

3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 
munkát végzett tanulók a tanév végén: 
• szaktárgyi teljesítményért, 
• példamutató magatartásért, 
• kiemelkedő szorgalomért, 
• példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A 

dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 
4. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el 

emlékplakettet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 
előtt vehet át. 
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5. Az iskolai tanulmányi eredmények és a sportban elért eredmények alapján egy tanuló 
minden tanév végén elnyeri a „Jó tanuló – jó sportoló” címet. 

6. A művészeti iskola tanszakain 1-1 fő az elért tanulmányi és versenyeredménye alapján 
tanévenként „Az év ifjú művésze” díjban részesül. 

7. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek. 

8. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 
 

XVIII. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 
1. Azt a tanulót, aki 

• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  
• vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,  
• vagy igazolatlanul mulaszt büntetésben lehet részesíteni. 

2. Az iskolai büntetések formái 
• szaktanári figyelmeztetés, 
• osztályfőnöki figyelmeztetés, 
• osztályfőnöki intés, 
• osztályfőnöki megrovás, 
• intézményvezetői figyelmeztetés, 
• intézményvezetői intés, 
• intézményvezetői megrovás, 

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 
esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 
• az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 
• az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 
• a szándékos károkozás; 
• az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 
• ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 
5. A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  
6. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 
mértékét a körülmények mérlegelése után – az iskolai diákönkormányzat véleményének 
figyelembe vételével – az intézményvezető határozza meg. 

7. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás 
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indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi 
büntetésben részesíthető. 

XIX. Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése 
1. Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében szervezett 

iskolai foglalkozásokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg. 
2. Az iskolában – a köznevelési törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által 

megállapított szabályok szerint – fizetendő térítési díjak és tandíjak mértékéről, illetve az 
esetleges kedvezményekről tanévenként az intézményvezető dönt. A döntés előtt kikéri a 
nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. 

3. A térítési díjakat és a tandíjakat a kijelölt napokon kell befizetni készpénzben a díj 
beszedésével megbízott dolgozónál, az iskolában a meghatározott napokon 700 – 1000 
óráig, délután 1230-1700 óráig. Indokolt esetben az intézményvezető engedélye alapján a 
befizetési határidőtől el lehet térni. 

4. Ha a napközi otthonos tanulónak nem fizették elő az adott hónapra az étkezést, akkor a 
csoportvezető pedagógus köteles a szülő figyelmét felhívni a befizetés pótlására, 
valamint arra, hogy a gyermek élelem nélkül nem maradhat az intézményben, így a 
szülőnek kell biztosítani a gyermeke számára az egész napi étkezést. 

5. Az előre befizetett étkezési térítési díjak visszafizetéséről a DIM igazgatója dönt. 
6. A tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, 

aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztus utolsó hetében előre befizeti. 
7. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő 

hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére – a DIM igazgatójának 
engedélyével – visszafizeti. Az étkezést a szülő vagy a tanuló 1 nappal előre reggel 9 
óráig az iskola portáján elhelyezett füzetben lemondja, a fel nem használt étkezési 
jegyeket leadja. 

8. A Művészeti Iskola térítési és tandíját 2 részletben lehet befizetni a fenntartó által 
meghatározott időpontokban. Lehetőség van részletfizetésre, amihez kérelmet kell írni az 
intézményvezetőhöz. A részletfizetés legfeljebb hét részletben engedélyezhető. Az utolsó 
részlet befizetésének határideje a térítési díj befizetésének végső határideje. A tanuló 
szociális helyzete alapján díjkedvezmény igényelhető az eljárásrendben meghatározott 
összeghatárig. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges igazolások 
becsatolásával. Az adott tanévre esedékes határidők, nyomtatványok az iskolai honlapon 
kerülnek közzétételre. 

9. A  művészeti iskolai túlfizetéseket a fenntartó a szülő írásbeli kérelmére bankszámlára 
utalja vissza. 

XX. A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és 
felosztásának elvei 

1. A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről – 
amennyiben erre az iskola jogosult –az osztályfőnök véleményének kikérése után a 
nevelőtestület dönt. Az iskolánk nem jogosult erre a támogatásra. 

A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok 
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1. A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoznak, 
melyek az iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek. 

2. Az intézményvezető – az osztályfőnökök, közreműködésével – minden tanév végén 
tájékoztatja a szülőket  
• azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és 

más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben az iskolában szükség lesz, 
• az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, 
• arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások 

csökkentéséhez, 
3. Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók a tankönyveket tanév elején az iskolai 

könyvtárból kapják meg átvételi elismervény ellenében egy tanévre, szeptembertől 
júniusig tartó időszakra. A több tanéven keresztül használt tankönyveket az iskola 
annak a tanévnek a végéig biztosítja a tanulók számára, ameddig a tanulónak 
tanulmányai során szüksége van rá. 

4. A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig 
a tanulói jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az 
ingyenesen kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába. 

5. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a 
szülőnek az iskola részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a 
tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az 
előző években megjelent tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a diák-
önkormányzat véleményének figyelembe vételével az intézményvezető dönt. Nem kell 
megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó 
értékcsökkenést. 

6. A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó – állami támogatás összege 
az évfolyamok között átcsoportosítható Amennyiben az iskolai könyvtár állományában 
több tankönyv található, mint amennyire az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók száma, 
úgy a könyvtárban maradt példányokból egy tanévre azok a tanulók is kölcsönözhetnek 
tankönyveket, akik nem jogosultak ingyenes tankönyvekre.  

7. Az iskolai könyvtár állományában levő tankönyveket a szülők és a tanulók a 
megjelenéstől számított ötödik tanév után az eredeti ár huszonöt százalékáért 
megvásárolhatják. 

XXI. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 
1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgot 

csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik. 
2. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát, zenelejátszót, stb.) 

valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével és 
felelősségével – rendkívül szükséges esetben – hozhatnak.  

3. Amennyiben a tanuló a tanuláshoz nem szükséges dolgot, illetve nagyobb értékű 
tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.), pénzt hoz, a hozott tárgy, érték 
megrongálódásából vagy elvesztéséből bekövetkezett kárért az iskola nem tud 
felelősséget vállalni. 
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4.  A kerékpárt az iskola főbejárata melletti kijelölt tárolóban kell elhelyezni. Az iskola az 
elhelyezett kerékpárokért felelősséget nem vállal.  

XXII. A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti 
sorsolás lebonyolításának szabályai 

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján iskolánk 
minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatározott 
kötelező beiskolázási körzetben lakik. 

2. Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni 
tud, először az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat veszi fel. 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, 
akiknek a lakóhelye iskolánk településén található. 

3. Amennyiben iskolánk ezek után is tud még felvételi (átvételi) kérelmeket teljesíteni, 
ezt – a felvételi (átvételi) kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja 
előtt legalább tizenöt nappal – nyilvánosságra kell hozni. 

4. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése 
után a jelentkezők közül először azokat a tanulókat akiknek ezt különleges helyzete 
indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 
• szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, 
• testvére iskolánk tanulója 
• munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási körzetében 

található,  
• az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy kilométeren 

belül található. 
5. A sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre az 

iskola további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha ilyenkor több  felvételi kérelem 
érkezik az iskolába, mint a felvehető tanulók száma, akkor a felvételről az iskola 
sorsolás útján dönt. 

6. A sorsolás lebonyolításának szabályai: 
• A sorsolás nyilvános. 
• A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni. 
• A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a 

sorsolásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát. 
• A sorsolás helyszíne az iskola épülete. 
• A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó 

napja után tizenöt napon belül le kell bonyolítani. 
• A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és 

bonyolítja le. 
• A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, és a szülői 

szervezet képviselője, a leendő első osztályos tanítók, az intézményvezető 
helyettese, a jegyzőkönyvvezető. 

• A sorsolási bizottság elnöke: az intézményvezető vagy intézményvezető 
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helyettese. 
• A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a

sorsolási bizottság tagjait.
• A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell

behelyezni a sorsolási urnába.
• Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd

mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.
• Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás

sorrendjében azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben.
• A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.
• A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.
• A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a

sorsolási bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók
nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a
sorsolás eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a
keltezést, valamint a sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az
aláírását.

• Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.
7. A sorsolás után az intézményvezető – sorsolás eredményének megfelelően – a

felvételről, illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában
eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek.

XXIII. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak

figyelembevételével az intézményvezető készíti el.
2. A házirend tervezetét megvitatják az osztályok diák-önkormányzati képviselői és

véleményüket eljuttatják az intézményvezetőhöz.
3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket

eljuttatják az intézményvezetőhöz.
4. A házirend tervezetéről az intézményvezető beszerzi az iskolai szülői szervezet

véleményét.
5. Az intézményvezető a tanulók, a nevelők, és a szülők, véleményének

figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása
előtt az intézményvezető beszerzi, az iskolai szülői szervezet, valamint a
diákönkormányzat véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.

6. Az intézményvezető a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből
a fenntartóra többletkötelezettség hárul, beszerzi a fenntartó egyetértését.

7. A házirendet a nevelőtestület fogadja el.
8. Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola fenntartója,

illetve – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – az
intézményvezető, a nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a
szülői szervezet iskolai vezetősége.
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1. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉVFOLYAMONKÉNTI
KÖVETELMÉNYEI 

Magyar nyelv 

1. évfolyam
Ismerje és használja a magyar ábécé betűinek kis írott alakjait.  
Írása legyen rendezett, pontos. Helyesen tájékozódjon a háromosztatú vonalrendszerben. A 
betűket olvashatóan alakítsa és kapcsolja egymáshoz. Helyesen másoljon írottról és 
nyomatottról szavakat és egyszerű mondatokat. Tollbamondás után helyesen írja a szókészlet 
egyszerű szavait.  

2. évfolyam
Írása legyen rendezett, pontos. Ismerje és használja a magyar ábécé kis- és nagybetűinek írott 
alakjait. A betűket olvashatóan alakítsa és kapcsolja egymáshoz.  
Helyesen jelölje a magán- és mássalhangzók időtartamát valamint a j hangot a begyakorolt 
szókészlet szavaiban. Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. Helyesen alkalmazza a 
szókezdő nagybetűt, a mondatok írásakor a tanult mondatvégi írásjeleket. 
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat. Szükség szerint idézze fel és 
alkalmazza a helyesírási szabályokat. 

5. évfolyam
Írásbeli:  
Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve,  
egyszerűsítés elve) alkalmazása a hangtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan. 
Az egyszerű és összetett szavak elválasztása. 
A szavak szerkezeti elemzésének egyszerű esetei. 
Helyesírás, betűrendbe sorolás 

Szóbeli: 
Közmondások, szólások jelentésének értelmezése. 

6. évfolyam
Írásbeli: 
 A szófajokhoz kapcsolódó legalapvetőbb és leggyakoribb helyesírási szabályok, normák. A 
tanult alapszófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján mondatban és szövegben, 
megfelelő használatuk beszédben és írásban (ige, főnév, melléknév, számnév). 
Helyesírás 

Szóbeli: 
 A tanult alapszófajok jellemzői 



Irodalom 
1. évfolyam
A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, 
alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat. Követhetően számoljon 
be élményeiről kérdések segítségével. Szöveghűen mondja el a memoritereket. 
Ismerje a nyomtatott kis- és nagybetűket. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, 
pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.  

2. évfolyam
A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, 
alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat. A kérdésekre 
értelmesen válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a 
bemutatkozás, a megszólítás és köszöntés udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő 
mondatok alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. 
Szöveghűen mondja el a memoritereket. 
Ismert szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Rövid szövegekből 
emelje ki az olvasottak lényegét. 

5.évfolyam
Írásbeli: 
Szövegértés 

Szóbeli: 
Népköltészet, műköltészet jellemzői. 
Petőfi Sándor: János vitéz - a műfaj jellemző jegyei- memoriter 
Arany János: Családi kör –elemzés –memoriter 
Ifjúsági irodalom 

6. évfolyam
Írásbeli: 
Szövegértés 

Szóbeli: 
Mese, monda, mítosz, elbeszélés jellemzői, eltérések, azonosságok 
Arany János: Toldi - műfaji jellemzők, memoriter 
Népballada - elemzés, memoriter 



 

Angol nyelv 

5. évfolyam – normál tanterv 
Írásbeli: 
be - Present simple, Present continuous, Prepositions, prepositional phrases, Telling the time, 
Irregular and regular plurals, Cardinal numbers 1-100, Articles, Can – ability, have (got), 
Possessive adjectives, Genitive’s, Imperative, Question words, How much …?/How many…?  
Szóbeli témák: 
Én és a családom. Családtagok bemutatása. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. Az 
óra. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Sportok. Ruhadarabok. Iskolám, 
osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Szabadidős tevékenységek. Kisállatok. Épületek. 
Hogylét iránti érdeklődés. Jókívánságok kifejezése. Tetszés és nem tetszés. 

5. évfolyam – emelt tanterv 
Írásbeli: 
Past Simple, Regular & irregular verbs, was / were, Future – going to, Directions, Adverbs of 
frequency, Cardinal numbers, Countable nouns , Uncountable nouns, Comparatives & 
superlatives, Must / mustn’t, Some/any, Prepositions of place, can, object pronouns 
Szóbeli témák: 
Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 
tárgyak. 
Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. Sportok. Osztálytársaim, 
barátaim. Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Állatok. Vásárlás. Kedvenc 
zeném.  
 
6. évfolyam – normál tanterv 
Írásbeli: 
Past Simple, Regular & irregular verbs, was / were, Future – going to, Directions, Adverbs of 
frequency, Cardinal numbers, Countable nouns, Uncountable nouns, Comparatives & 
superlatives, Irregular adjectives, Must / mustn’t, Some/any, Dates 
Szóbeli témák: 
Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 
tárgyak. Évszakok és hónapok. A hét napjai és a napszakok. Időjárás. Sportok. 
Osztálytársaim, barátaim. Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Internet.  Állatok. 
Vásárlás. Kedvenc zeném. Természeti képződmények. 
 
6. évfolyam - emelt tanterv 
Írásbeli: 
Future – will, Past Continuous Tense, Prepositions, Prepositions of movement, Present 
Perfect Simple, Must/ have to/ can/ could / should, Large numbers, Stative verbs, Requests, 
Indefinite Pronouns, Question tags, Conditional Type 1 
Szóbeli témák: 



Én és a családom. Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, barátaim. 
Iskolai élet más országokban. Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. Tájékozódás, 
útbaigazítás. Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök. Környezetvédelem. Fenntarthatóság. 

Matematika 
1. évfolyam
Halmazok összehasonlítása, halmazalkotás, állítások megfogalmazása. 
Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 
Számok írása, olvasása (20-as számkör). Számok helye a számegyenesen, számszomszédok. 
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. Páros és páratlan számok 
megkülönböztetése. 
Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata. 
Összeadás, kivonás szóban és írásban. 
Egyszerű növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 
Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 
Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 

2. évfolyam
Halmazok összehasonlítása, halmazalkotás, állítások megfogalmazása. 
Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 
Számok írása, olvasása (100-as számkör), helyi érték ismerete. Számok helye a 
számegyenesen, számszomszédok. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 
Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 
Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.  
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. Szorzó- és bennfoglaló tábla ismerete a 
százas számkörben. A műveletek sorrendjének ismerete. 
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.  
Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 
Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.  

5. évfolyam
Természetes számok összeadása, kivonása, szorzása többjegyű szorzóval, osztása kétjegyű 
osztóval. Egész számok összeadása, kivonása. Törtek kétféle értelmezése, törtrész. Törtek, 
tizedes törtek összehasonlítása, összeadása, kivonása, szorzása, osztása természetes számmal. 
Műveleti sorrend, zárójelek használata. Szöveges feladatok megoldása. Szögek. Téglalap 
(négyzet) kerülete, területe. A téglatest hálója, felszíne, térfogata. Mértékváltás. 

6. évfolyam
Műveletek racionális számokkal. Műveleti sorrend, zárójelek használata. Szöveges feladatok 
megoldása, egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel. Törtrész, 



százalékérték számítása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 4, 5, 9, 10, 100). Alapszerkesztések. 
Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése, tengelyesen szimmetrikus alakzatok 
Téglalap, deltoid, szimmetrikus háromszög területe. A téglatest felszínének és térfogatának 
kiszámítása. Mértékváltás. 

Történelem 
5. évfolyam
Az ókori Egyiptom 
Az ókori Görögország és a Római Birodalom gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzői 
A középkori Európa: önellátó gazdálkodás és árutermelés, társadalmi csoportok, a keresztény 
egyház 
A magyarok vándorlása és a honfoglalás, Magyarország az Árpád-házi királyok idején 

6. évfolyam
A Magyar Királyság virágkora Károly Róbert, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás idején, Hunyadi 
János harcai, Buda eleste 
A kora újkor időszakának jellemzői 
Élet a három részre szakadt országban, küzdelem a törökök és a Habsburgok ellen, a Rákóczi- 
szabadságharc 
Forradalmak kora, reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon, a kiegyezés 

Etika 

1. évfolyam
A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső 
tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival. 
Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  
Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 
Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete 
tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. 
A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 
Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 
Érti a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

2. évfolyam
Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 
Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő 
élővilágért. 
Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli 
eszközökkel kifejezze. 



Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor 
egészen más körülmények között élnek, mint ő. 
Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. Ismeretei vannak a 
világnézet, világkép alapvető összefüggéseiről. 
Elfogadja a testi fogyatékosság létezését, együttérzéssel, segítőkészen közeledjen feléjük. 
Az öregedéssel járó változásokra figyel, az együtt végzett munka öröme tudatossá válik. 

5. évfolyam
A tanuló tisztában legyen az egészséges életmód és az egészség megőrzésének jelentőségével! 
Tudatában legyen az emberi sokféleségből, valamint a testi és lelki sokszínűségből adódó 
különbségeknek! 
Alakuljon ki értékszemlélete, melyek meghatározzák, befolyásolják a döntéseit! (Témához 
illő rövid történet tanulságának  levonása.) 
Rendelkezzen olyan kompetenciákkal, melyek a különféle szintű kapcsolatok kialakítására és 
ápolására alkalmassá teszik! 

6. évfolyam
A tanulókban alakuljon ki a tolerancia képessége eltérő kultúrák, szokások, vallások iránt! 
Társadalmi különbségek megértése, együttérzés képességének kialakulása, segítség 
elfogadása! 
Modern technikai eszközök ismerete, az esetleges függőség felismerése, önismeret. 
A média szerepe, hatása, az információk közötti szelektálás képessége. 
Világkép, világnézet formálódása  

Ének zene 
1. évfolyam
A tanuló 20 népdalt és gyermekdalt elő tud adni emlékezetből c’–d”hangterjedelemben. Érzi 
az egyenletes lüktetést, tartja a tempót, érzékeli a tempóváltozást. A tanult dalokat 
szöveghűen, helyesen énekli. 
A tanult ritmikai elemeket felismeri. A megismert ritmikai elemeket tartalmazó 
ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatja meg.  

2. évfolyam
A tanuló 20 népdalt és gyermekdalt elő tud adni emlékezetből c’–d” hangterjedelemben. Érzi 
az egyenletes lüktetést, tartja a tempót, érzékeli a tempóváltozást.  
A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismeri kottaképről (kézjel, betűkotta). A 
megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot pontosan, folyamatosan szólaltatja 
meg. A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 
betűkottáról szolmizálva énekli.  
Képes csendben zenét hallgatni, ismereteket szerezni a hangszerekről. 



 

5. évfolyam 
5 magyar népdal, és a barokk zenei korszak szemelvényeiből 4 mű éneklése. 
Tanult zenei elemek felismerése, és könnyebb gyakorló feladatok szolmizálása. 
Zeneművek tartalmát közvetítő kifejező eszközök (tempo, karakter, dallam, hangszín, 
dinamika) felismerése. 
Zenetörténeti korszakok zeneszerzői (Lassus, Palestrina, Purcell, J.S.Bach, A.Vivaldi, F. 
Handel, Mozart, Brams). 
 
6. évfolyam 
5 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal előadása egyénileg. 
Tanult zenei elemek felismerése, és könnyebb gyakorló feladatok szolmizálása. 
Zeneművek tartalmát közvetítő kifejező eszközök (tempo, karakter , dallam, hangszín, 
dinamika) felismerése. 
Zenetörténeti korszakok zeneszerzői: J.Haydn,W.A.Mozart, L.v. Beethoven, Erkel Ferenc, 
Kodály Zoltán. 
 

Hon- és népismeret 
5. évfolyam 
A jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások, 
valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentősége, 
közösségmegtartó szerepük a paraszti élet rendjében. Egy-egy jeles nap, ünnepkör köszöntő, 
társas munkák, közösségi alkalmak népszokásai.  A magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi 
tájainak, tájegységeinek hon-és népismereti, néprajzi jellemzői.  A hagyományos gazdálkodó 
életmód fontosabb területei, a család felépítése, a családon belüli munkamegosztás. 

Természettudomány 

5. évfolyam 
Írásbeli 
A talaj, a levegő és a víz tulajdonságai. Szerepük az ember életében. Halmazállapotok és 
változásaik. Az ismert gyümölcs- és zöldségféléink. A házban és a ház körül élő állatok. Az 
emberi test fő részei, szervei. Légköri alapfolyamatok. Hazánk éghajlata.  
Szóbeli 
Alapvető térképészeti és topográfiai ismeretek.  
 
6. évfolyam 
Írásbeli 
A hazai életközösségek jellemzői.  A legjellegzetesebb hazai növény- és állatfajok 
testfelépítése, életmódja, táplálékláncok. A természet ciklikus változásai. A Föld mozgásai és 
az időszámítás összefüggései. Energiahordozók. Földünk külső, belső erői.  
Szóbeli 
Térképészeti és topográfiai ismeretek. 



Testnevelés 
1. évfolyam
Szökdelések egy és két lábbon. Függésgyakorlatok bordásfalon. Egy- és kétkezes 
labdagörgetések talajon. Labdavezetés: helyben és haladással. Stabilitás a dinamikus és 
statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön, utánzó gyakorlatok. 
Gurulóátfordulás előre, tarkóállás. Célba dobás 
Mellső dobások. Siklás- és lebegési gyakorlatok. 

2. évfolyam
Szökdelések zsámolyon egy és két lábbon. Labdavezetés közben megállás, elindulás. Feszes 
tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat 
bemutatása. Támaszugrás, függőleges repülés- zsámolyon, szekrényen-. A futó-, ugró- és 
dobóiskolai alapgyakorlatok Alsó, felső, mellső dobások. labdavezetés helyben és haladással 
Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés. 

5. évfolyam
8-10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. Egy úszásnemben 25 méter leúszása 
biztonságosan. A tanult mozgásanyag alapján, választhatóan: kosárlabda, röplabda, kézilabda, 
labdarúgás technikai elemei. Távolugrás, kislabda dobás. Talaj-gyűrű, illetve 
gerendagyakorlat önálló összeállítása. Szekrényugrás. 

6. évfolyam
8-10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása. Egy úszásnemben 25 méter leúszása 
biztonságosan. Fejesugrás. A tanult mozgásanyag alapján, választhatóan: kosárlabda, 
röplabda, kézilabda, labdarúgás technikai elemei. Távolugrás, magasugrás, kislabda dobás. 
Talaj-gyűrű, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása. Szekrényugrás. 

Vizuális kultúra 
1. évfolyam
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. A képalkotó tevékenységek közül 
személyes kifejező alkotások létrehozása. 
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű anyag- és eszközhasználat. 
Alkotótevékenység és látványok szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és 
irány, felismerése, használata. 
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 

2. évfolyam
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. A képalkotó tevékenységek közül 
személyes kifejező alkotások létrehozása. 



Az alkotótevékenységnek megfelelő, biztonságos anyag- és eszközhasználat, a 
környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével. 
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, 
térbeli hely és irány, felismerése, használata. 
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.  
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 

5. évfolyam
Kifejezés, képzőművészet 
Irodalmi mű illusztrációja. A tér tagolása: előtér, középtér, háttér. Kiemelés színnel, mérettel, 
részletezettséggel. Eseménysorok megjelenítése. 
Vizuális kommunikáció 
Eseménysorok megjelenítése. Képregény készítése. Őskori, ókori művészetek. Műalkotások 
felismerése szobrászat, festészet, építészet. 
Tárgy és környezetkultúra 
Tanulmányrajz készítése papír hengerek különböző összekapcsolódásáról. Térbeli helyzetek, 
arányok, színviszonyok ábrázolása. Természeti és mesterséges formák elemző rajzi 
ábrázolása. Színvázlat készítése: csendélet, őszi vagy téli tájkép festése. Főszínek, 
mellékszínek. Farsangi álarcok, dekorációk tervezése a formák leredukálásával. 
Állatábrázolás a legjellemzőbb nézetekből. Forma és funkció kapcsolata. Formaredukció, a 
formák leegyszerűsítése, átalakítása. Díszítő elemek tervezése. 

6. évfolyam
Kifejezés, képzőművészet 
Eseménysor megjelenítése képsorozattal. Négy képből álló sorozat készítése egy növény 
elhervadásáról, ráközelítéssel. Ókeresztény, román, gótikus, reneszánsz művészet. 
Műalkotások felismerése: szobrászat, festészet, építészet. 
Vizuális kommunikáció 
Tagoltabb formák, testek megjelenítése. Formaelemzés, tónusfokozatok, önárnyék, vetett 
árnyék.  
Beállítások grafikus ábrázolása. Az emberi alak. Az alak vázolása, arányai, térbeli 
helyzetének és mozgásának felismerése. 
Tárgy és környezetkultúra 
Illusztrációk készítése. Mozgásábrázolás. Figurális kompozíciók készítése: álló, ülő és fekvő 
formák. Forma tervezés. Egy adott tárgy elemzése forma és funkció szempontjából. Az egész 
és a rész kapcsolata. Új forma tervezése. Színezetkontraszt festése. Dekoratív, absztrakt 
színkompozíciók készítése szabályos formák felhasználásával. A színek dekoratív hatása.  



 

Digitális kultúra 

5. évfolyam 
A tanuló ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak alapvető funkcióit, a 
szövegszerkesztés, bemutató készítés alapfogalmait és legyen képes önállóan elvégezni a 
leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; tudjon rövid bemutatót készíteni.  
Ismerje a böngészőprogram főbb funkcióinak használatát, képes legyen információt keresni 
megadott szempontok szerint. 
Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni. 
A tanuló értse, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 
elemezzen és készítsen egyszerű algoritmusokat; ismerje a kódolás eszközeit. 

6. évfolyam 
A tanuló tudja önállóan kezelni az operációs rendszert és a felhőszolgáltatásokat, tisztában 
legyen a számítógépes vírusok elleni védekezéssel. 
Legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára és az elektronikus 
levelezőrendszer önálló kezelésére, tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat 
érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket, ismerje és 
betartsa a hálózati kommunikáció szabályait. 
Képes rá, hogy egy adott feladat kapcsán önállóan hozzon létre szöveges vagy multimédiás 
dokumentumokat, etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában legyen a 
hivatkozás szabályaival, tudjon digitális képeken képkorrekciót végrehajtani. 
A tanuló tudjon algoritmusokat készíteni és azt programozás során kódolni azt. 
 
 

Technika és tervezés 
1. évfolyam 
Tapasztalatok megfogalmazása az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése. 
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet. 
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek, veszélyforrások ismerete. 
Az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés ismerete. 
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása, 
megfogalmazása.  
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, textilek alakítása. Az elvégzett munkáknál alkalmazott 
eszközök biztonságos, balesetmentes használata. 
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos 
alkalmazása. A kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és 
személygépkocsiban történő utazás) szabályainak ismerete. 
 
2. évfolyam 
A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása. 
Tapasztalatok megfogalmazása az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról. 



 

A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, káros 
sztereotípiák mellőzése. 
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások 
ismerete, egészséges veszélyérzet. 
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. 
 
 
 
5. évfolyam  
A mesterséges és épített környezet jellemzői és gondozása.  Alapvető településtípusok (falu, 
város) és jellemzőik. Urbanizáció.  A ház fő részei, az építkezés menete és a hozzá 
kapcsolódó szakmák. A népi építészetben és a ma használatos építőanyagok. A lakás alapvető 
helyiségei és az ott található bútorok, berendezési tárgyak. Ismer a településen található 
közintézményeket.  Növények gondozása a kertben. A közlekedés fejlődése.  A gyalogos és 
kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályai.  A közúti közlekedési jelzések. 
 
6. évfolyam 
Mesterséges és épített környezet jellemzői, biztonsága. Az építményekre való hatások. A 
lakóépület és közvetlen környezete. Közösségi terek.  A konyha berendezései régen és ma. A 
modern konyhával szembeni elvárások. Növénytermesztés. A gyalogos és kerékpáros 
közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés szabályainak 
alkalmazása. Szabálykövető magatartás.  Az ember személyes felelősségének felismerése a 
környezet alakításában. 
 
 
 

Dráma és színház 
 
 
 
- Egy-két népi játék ismerete. 
- Verbális és nonverbális eszközök, ritmusjátékok.  
-A drámai műfajok ismerete. 
- Fogalmak: cselekmény, szereplők, konfliktus, színpad, színész, díszlet, jelmez, párbeszéd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

A SZÁMÍTÓGÉP SZAKTANTERMEK ÉS A NYELVI LABOR 
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
1. A tanulóknak aláírásukkal kell igazolni, hogy a tűz- és baleset-megelőzési és a 

használati rendre vonatkozó előírásokat a szaktanárok ismertették velük, és azokat 

magukra nézve kötelezőnek tekintik. 

2. A jegyzőkönyveket a szaktanárok kötelesek elkészíteni. 

3. Az órán minden tanuló köteles jelezni, ha a gépen rendellenességet tapasztalt. 

4. Az a tanuló, aki nem jelezte az észlelt hibát, felelősségre vonható anyagilag és 

erkölcsileg is a következő esetekben: 

• Mechanikai sérülés látszik a gépen vagy tartozékain. 

• Rendellenes szennyeződés látszik a gépen: ételmaradék, ital, víz stb. 

• A hiba a számítógép rendellenes használatával hozható összefüggésbe. 

• A gépre telepített program okozta a hibát. 

• A gép rendszerébe történő beavatkozás okozta a hibát. 

• A hiba valamelyik vezeték kihúzásával, megrongálásával kapcsolatos. 

5. A hibáért felelős személyt a szaktanár, illetve az iskolavezetés állapíthatja meg. 

6. Ha a hibát okozó a felelősségét tagadja, kérésére az intézményvezető az érintettek 

meghallgatása után dönt. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

7. A bejelentés elmulasztása a hibáért való felelősség átvállalását jelenti. 

8. Ha a gép óra közben meghibásodik, és a szaktanár nem tudja elhárítani a problémát, a 

rendszer működéséért felelős személynek szól, szükség esetén kézjegyével igazolja a 

bejelentést. Amennyiben van még a teremben szabad gép, azt kell igénybe venni. 

9. A géptermeket a szaktanár nyitja, és ő megy ki utoljára. Bezárja az ajtót. 

10. Az órarend szerinti utolsó órán a szaktanár köteles ellenőrizni, hogy a gépek 

szabályosan ki vannak-e kapcsolva. Ha nincsenek, akkor kikapcsolja azokat, majd a 

főkapcsolóval áramtalanítja a rendszert. Ha a gépeknél valaminek az eltűnését 

tapasztalja, azt azonnal jegyzőkönyvezi. 

11. A tanulókat a szaktanár nem hagyhatja felügyelet nélkül, ha ki kell mennie a teremből, 

köteles helyettesről gondoskodni. 



 

12. A tanár utasítására lehet a munkához hozzákezdeni, és a tanár utasítására kell azt 

befejezni. 

13. A gépterembe saját lemezt, szoftvert bevinni tilos. Az ebből fakadó vírus- vagy 

szoftverhiba a tanulót terheli. Saját lemezt csak a szaktanár utasítására és felelősségére 

lehet használni. 

14. A tanulók a gépekre programot nem telepíthetnek, ennek ellenőrzése a szaktanárok 

feladata. 

15. A szaktanárok feladata, hogy megakadályozzák a gépek elállítását, az ebből adódó 

felelősség a szaktanárt is terheli, nem csak a diákokat. 

16. A gépteremben enni és inni szigorúan tilos! 

17. Az Internet használatára van lehetőség. A szaktanár által engedélyezett időben, csak a 

szaktanár által engedélyezett oldalakat lehet használni. 

18. A szaktanár kérésére a hálózati szolgáltatások, az internetezés szüneteltethető. 

19. A munka befejezésekor a gépet a szaktanár által előírt módon szabályosan leállítva kell 

elhagyni. 

20. A szaktanárok feladata, hogy megismerkedjenek a tanév elején az egyes 

géptermekben kialakított konfigurációkkal, a hálózati elérési lehetőségekkel. 

21. A gépterem órarendjét a bejárati ajtóra ki kell helyezni, és változás esetén cserélni a 

kiírást. 

22. A számítógépes nyelvi labort a tanulók csak idegen-nyelv szakos szaktanárok, illetve 

az iskolavezetés által engedélyezett szaktanárok felügyeletével használhatják 

23. Az informatika tanterembe táskát bevinni tilos! 



 

2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT SZABÁLYAI, A KÖNYVTÁR 
SZOLGÁLTATÁSAI ÉS AZOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI 

 
1. A könyvtárat az intézmény pedagógusai, egészségügyi, adminisztratív és technikai 

dolgozói ingyenesen használhatják. 

2. A könyvtári könyveket vagy egyéb dokumentumokat csak a könyvtáros tudtával, a 

könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabad kikölcsönözni. 

3. A kölcsönzés nyilvántartására elektronikus rendszerben történik. 

4. A tanulók iskolai beiratkozása, valamint a dolgozói munkaviszony egyben az iskolai 

könyvtár használatára jogosít. 

5. Az iskolából eltávozó tanulónak illetve dolgozónak a könyvtárossal igazoltatni kell, 

hogy tartozása nincs. 

6. Egy-egy alkalommal a pedagógusok szükség szerinti, a tanulók 3 kötetet 

kölcsönözhetnek 4 hét időtartamra. Szükség esetén hosszabbítást lehet kérni. 

7. Az elveszett vagy megrongálódott könyvet a használónak be kell szerezni vagy az 

értékét a napi forgalmi áron meg kell téríteni. 

 
A könyvtár egyéb szolgáltatásai 
 
Az iskola tanulói és dolgozói ingyenesen vehetik igénybe a könyvtár többi szolgáltatását is. 

Ezek a következők: 

- Az egyéni és csoportos helyben használat 

- Tájékoztató tevékenység: adatszolgáltatás, alkalmanként bibliográfiai tevékenység, 

irodalomkutatás, esetenként témamegfigyelés 

- Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatra építő tanítási órák megtartása vagy előkészítése 

- A tartós tankönyvi állomány kialakítása, kölcsönzése a tanulók és a tanárok számára. 

- A könyvtárban elhelyezett számítógépek igénybevételekor a számítógép szaktantermek 

használatára vonatkozó szabályok irányadóak. 

 

 

 

 

 



 

3. A KÉMIA SZAKTANTEREM HASZNÁLATI RENDJE 
 
A teremben kísérletnél a következő szabályokat kell betartani: 
 
1. Kísérletet, vizsgálatot csak tanári engedéllyel szabad megkezdeni. A kísérleti munka 

elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem. 

2. A munka megkezdése előtt figyelmesen olvassuk el a kísérlet leírását! Csak a leírt 

módon, a megadott vegyszermennyiségekkel dolgozzunk! 

3. A vegyszerekhez kézzel sohase nyúljunk! Ha többféle vegyszert használunk, közben 

töröljük le a kanalat! Vegyszert a tárolóedénybe visszatenni tilos! 

4. Ha a vegyszert /például a fejlődő gázt/ meg akarjuk szagolni, soha ne hajoljunk 

közvetlenül a vegyszeres edény szája fölé, hanem kezünkkel legyezzük magunk felé a 

gázt! 

5. A kémcsőbe tett anyagokat óvatosan, a ferdén tartott kémcső állandó mozgatása közben 

melegítsük! A kémcső nyílását ne fordítsuk a szemünk vagy társunk felé! 

6. Ha a bőrünkre maró hatású folyadék cseppen, előbb száraz ruhával töröljük, majd bő 

vízzel mossuk le! 

7. Ha bármilyen baleset történik, azonnal jelezzük tanárunknak! 

8. Otthon csak felnőtt felügyelete mellett, veszélytelen anyagokkal kísérletezzünk! 

Vegyszert az iskolából hazavinni a legszigorúbban tilos! 

 
 
 
 
 



 

4. USZODA HASZNÁLATI RENDJE 
 
1. Az uszodát csak az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy engedélyével 

lehet használni. 

2. Az uszodát igénybe vevők egészségének és testi épségének védelme érdekében az 

uszodát nem látogathatja: 

- lázas, továbbá fertőző gyomor – bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő, 

- görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedő, 

- ittas, 

- kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy. 

3. Uszodai foglalkozást csak e feladatra kiképzett oktató vezethet. 

4. Az uszodába utcai cipővel belépni tilos. 

5. Az uszodában tartózkodni csak testnevelő tanár, úszóedző, úszómester felügyeletével 

lehet. 

6. A medencét (ÁNTSZ rendelkezés alapján) 30 fő használhatja egy időben. 

7. Az uszodába lépéskor a lábmosó, a medencébe lépés előtt a zuhanyzó használata 

kötelező. 

8. A medencében úszósapka használata kötelező. 

9. Az oktató az első foglalkozás alkalmával köteles a tanulókat balesetvédelmi 

oktatásban részesíteni. 

10. Étkezni, dohányozni, az uszoda területére törékeny tárgyat bevinni tilos. 

11. A foglalkozásokra a nevelő, az edző érkezik elsőnek, a foglalkozás után, amikor 

meggyőződött róla, hogy mindenki elhagyta az uszodát, távozhat. 

12. A foglalkozást tartó nevelő, edző köteles meggyőződni arról, hogy a résztvevők 

rendben hagyták-e el az általuk használt tereket. Amennyiben rendellenességet 

tapasztal, köteles jelezni az uszodagépésznek. Ellenkező esetben a felelősség őt terheli. 

13. Az oktatás alatt az uszodában sem szülők, sem más idegenek nem tartózkodhatnak. 

14. Nyitva hagyott öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

 

 

 

 



 

5.  ILLEMKÓDEX 
 

Az iskola elvárásai a tanulókkal szemben  

 

1. Az iskolában tisztán, ápoltan jelenjünk meg, az alkalomnak megfelelő ruhában, frizurával! 

 2. A körmünk tiszta és ápolt legyen! Kerüljük a feltűnő színezést! Ne használjunk festéket 
hajunkra, körmünkre, arcunkra!  

3. Nem feltűnő ékszereket szüleink engedélyével viselhetünk. A felelősséget mi vállaljuk 
értük. 

4. Tanárainkat, iskolatársainkat, az iskola dolgozóit az első találkozás alkalmával megfelelő 
hangerővel köszöntsük!  

5. Udvariasan és figyelmesen viselkedjünk minden helyzetben!  

6. Szünetekben úgy játsszunk, hogy ne zavarjuk társainkat, az iskola rendjét!  

7. Ügyeljünk az iskola berendezésének épségére, a rendre, a tisztaságra!  

8. Az iskola területén kívül és belül ne rohanjunk; hanem sétálva közlekedjünk!  

9. Úgy közlekedjünk, hogy más is elférjen mellettünk!  

10. Halkan, csendben beszélgessünk!  

11. Kerüljük a durva, trágár beszédet!  

12. Verekedést ne kezdeményezzünk! Játékból se verekedjünk!  

13. Ne szemeteljünk! A szemetet a szemetes vödörbe tegyük! A szelektíven gyűjtött hulladék 
tárolóedényeit rendeltetésszerűen használjuk! 

14. Jó idő esetén szünetben az udvarra menjünk ki!  

15. A talált tárgyakat adjuk le a portára!  

16. Takarékoskodjunk a vízzel, villannyal! A takarékosságra társainkat is figyelmeztessük! 

17.Az osztályteremben elhelyezett növényekre vigyázzunk, azokat megfelelően ápoljuk! 

18. A mosdókban, öltözőkben ügyeljünk a higiéniai szabályok betartására! 

19. Étkezés előtt mossunk kezet!  

20. Az ebédlőben illemtudóan étkezzünk!  



 

21. Az iskola területén és közvetlen környékén dohányozni, tudatmódosító szereket, 
szeszesitalt fogyasztani tilos. 

22. Ne fogyasszunk egészségre ártalmas energiaitalt! 

23. Az iskola területét engedély nélkül ne hagyjuk el!  

24. A tanórán kívüli foglalkozásokra 15 perccel előbb érkezzünk! 

25. Segítsünk a rászorulóknak!  
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