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A TANULÓ KÖTELESSÉGE, HOGY


Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeihez mérten tegyen eleget
tanulmányi kötelezettségének. A diák munkája a tanulás.



Az iskolába érkezzen: felső tagozatos 750-ig, alsó tagozatos 745-ig, utána későnek számít.



A tanórákhoz szükséges felszereléseket magával hozza, azokat rendben tartsa.



Részt vegyen az iskolai kötelező, illetve választott foglalkozásokon, valamint az iskolai
rendezvényeken.



Betartsa az iskolai foglalkozások, az iskolai helyiségek, az iskolához tarozó területek használati
rendjét, valamint a házirendben előírt szabályokat.



Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken is érvényesek az emberi viselkedés,
valamint a házirend szabályai.



Üzenő füzetét minden nap magával hozza, és az üzeneteket otthon aláírassa. Szülei felé
közvetítse az iskola üzeneteit.



Hiányzását igazolja a hiányzása utáni első (de legkésőbb a második) tanítási napon.



Baleset- és tűzvédelmi oktatáson, tűzvédelmi próbán részt vegyen, az ott elhangzottakat
betartsa.



Óvja saját és társai testi épségét, mások személyes tárgyait.



Adjon tiszteletet szüleinek, nevelőinek, az iskolában dolgozó felnőtteknek és társainak.



Tanárai utasításait tartsa be, tanácsait fogadja meg.
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A TANULÓ JOGA, HOGY


Képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön, képességeihez
mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése, fejlesztése érdekében alapfokú
művészeti oktatásban részesüljön. Választhat szakköri, sportköri, valamint az iskolában
működő alapfokú művészeti foglalkozások közül. Javaslatot tehet új szakkörök beindítására,
melyet az igazgató megfelelő számú érdeklődő és a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek
függvényében engedélyezhet. Indulhasson tanulmányi versenyeken, meghirdetett pályázatokon.
Szükség esetén felzárkóztató, képességfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásokon vehessen
részt. Napközi-otthoni /tanulószobai ellátásban részesülhessen.



Igénybe veheti az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit a
szabályozott nyitvatartási időben.



Témazáró dolgozat írásáról egy héttel előtte értesüljön, valamint naponta 2-nél több témazárót,
vagy félévi, ill. év végi felmérőt ne írjon. A pedagógus tartós hiányzása esetén is lehetséges
számonkérés, ha a szakos helyettesítés megoldott.



Rendszeresen tájékozódhasson személyét és tanulmányait érintő kérdésekről. Felkészüléséről,
tudásáról rendszeres visszajelzést kapjon. (Havonta érdemjegyekben, vagy szövegesen
értékelve magatartásukat, szorgalmukat, tantárgyi tudását). A dolgozatok eredményét két héten
belül megtudja.



Testi épségét, egészségét semmi ne veszélyeztesse. Az iskola és környezete egészséges és
biztonságos legyen. Rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön. A tanórák közötti
szüneteket, beszélgetéssel, pihenéssel, mozgással, levegőzéssel tölthesse.



Részére az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjen. Megtanulhassa az
önálló tanulás legcélszerűbb módszereit.



Választó, illetve választható legyen diákönkormányzati képviseletre.



Családja anyagi helyzete alapján ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban
részesüljön

A tanuló jogainak gyakorlása nem korlátozhat másokat jogaik érvényesítésében, valamint a
joggyakorlás során nem veszélyeztetheti a saját, és mások egészségét, testi épségét.
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A TANULÓK JOGAINAK ÉS KÖTELESSÉGEINEK GYAKORLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS SZABÁLYOK


A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, és a kiíratás napján szűnik meg. A nyolcadikos
tanuló jogviszonya az utolsó évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján
szűnik meg.



Legkésőbb a jogviszony megszűnésekor minden az iskolától kölcsönvett dolgot vissza kell adni
(könyvtári könyvek, taneszközök, sportmez, stb.)



A tanuló, illetve szülője bármilyen sérelem esetén fordulhat az iskola pedagógusaihoz,
vezetőihez, szülői munkaközösséghez. Kérheti a diákönkormányzat érdekképviseletét.
Fordulhat az iskola gyermekvédelmi felelőséhez. Szóbeli panasz esetén szóban, írásbeli panasz
esetén írásban 8 napon belül kap választ a probléma megoldására. Ezután lehetősége van
jogorvoslati kérelemmel a törvény által előírt felettes szervekhez fordulni.



A tantárgyválasztás lehetősége azáltal valósul meg, hogy első osztályba való beiratkozáskor a
szülő kiválasztja, hogy normál óraszámú, vagy informatikából, illetve ének-zenéből emelt
óraszámú képzésre íratja be gyermekét. Ekkor a fennálló lehetőségek figyelembevételével a
szülő kérheti, hogy melyik tanítóhoz szeretné gyermekét beíratni, de a végleges osztályba,
illetve csoportba sorolásról a szakmai munkaközösség véleményének meghallgatása után az
igazgató dönt. Van lehetőség a tanítóválasztásra. A kiválasztott osztályban, a pedagógiai
programban előírt tantárgyakat, az ott meghatározott óraszámban tanulja. Az iskola igazgatója
megtagadhatja egy tanuló felvételét, ha nem körzetes.



A tanulónak az általa használt helyiségeket, területeket, eszközöket tisztán, rendben kell
tartania. Az iskola berendezésein észlelt hibát azonnal jelentse. A szándékos rongálásból és a
rendbontásból származó károkat meg kell téríteni. Az anyagi kártérítés nem mentesít a büntetés
alól. A könyvtárból használatra kapott tartós tankönyveket tanév végén vissza kell adni. A
könyvtári törvény alapján az iskolai könyvtárból kikölcsönzött és későn visszahozott
könyvekért késedelmi díjat, a megrongált, elveszett könyvekért kártérítést kell fizetni.



Az iskolától tartósan kölcsönzött tankönyveket a tanév, illetve a használat befejeztével vissza
kell szolgáltatni. A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet,
oktatási segédanyagot stb.) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Az
elhasználódás mértékének és indokoltságának a megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás
esetben az igazgató dönt. A kártérítési kötelezettség mérséklésére, vagy elengedésére az
igazgatóhoz kérelmet kell benyújtani, aki a körülmények ismeretében dönt a méltányosságról.
Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.



Az iskola, vagy dolgozója által a tanulónak okozott kár esetén a Magyarország Polgári
Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni.



Az iskolai diákönkormányzat, illetve sportkör az államilag kapott normatív támogatás rájuk eső
részét teljes egészében felhasználhatja. Ezen túl indokolt esetben anyagi segítséget kérhet az
alapítványtól. Az általuk készített, nyertes pályázatok díját teljes egészében felhasználhatják.



Ingyenes tankönyvellátásra az a tanuló jogosult, aki a törvény által meghatározott feltételeknek
eleget tesz, s ezt minden évben a megadott határidőig igazolja. Ha a törvényi feltételeknek nem
tesz eleget, de körülményei indokolják, akkor kölcsönzött tankönyveket használhat, ha ezt a
tankönyvek rendelése előtt kéri.



Kedvezményes étkeztetésre jogosult állami támogatással az a gyermek, aki három, vagy több
gyermekes családban él, tartósan beteg, valamint rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesül. Ezen túl a támogatások megítélése az iskola igazgatójának hatáskörébe tartozik. A
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kedvezmény iránti kérelmet a jövedelemről szóló hivatalos igazolással, valamint megfelelő
indoklással legkésőbb szeptember 1-ig a titkárságon le kell adni. A megítélt támogatás 1 tanévre
szól. Rendkívüli, szociális helyzetben történt változás esetén a támogatás tanév közben is
igényelhető.

A TANULÓ MENTESÍTÉSE

Tanulmányi kötelezettségek alól






Ha a tanuló a szülő döntése alapján tanulmányi kötelezettségének magántanulóként
tesz eleget, félévkor és tanév végén osztályozóvizsgát kell tennie.
Magántanulói
státusz
miatt
osztályozóvizsgára
bocsájtott
tanulóknak
készségtárgyakból nem kell vizsgázni, a tantárgyak értékelése alól mentesülnek.
Ha a tanulónál szakértői vizsgálat alapján dyslexia, dyscalculia, illetve dysgraphia esete
áll fenn, illetve sajátos nevelési igényű, az érvényes szabályozásnak megfelelően
mentesíthető az adott tantárgyak (olvasás, írás, idegen nyelv, matematika) értékelése vagy
osztályzattal történő értékelése alól.
Féléves, vagy éves felmentést kérvényezhet az az új tanuló, aki előző iskolájában nem
tanult angol nyelvet, illetve nem részesült emelt szintű oktatásában ének-zene, vagy
informatika tárgyból. A szülő ezen esetben vállalja, hogy a felmentési idő végén a gyermek
különbözeti vizsgát tesz, melynek eredménye kerül a bizonyítványba. A felkészüléshez a
szaktanárok tájékoztatást adnak a követelményekről.

Testnevelés óra alól





A testnevelő, testnevelést tanító pedagógus saját hatáskörében felmentést adhat egyegy tanóra, illetve a tanóra bizonyos része alól. A felmentést kezdeményezheti az
osztályfőnök, illetve a szülő.
A testnevelő, testnevelést tanító pedagógus köteles felmentést adni hivatalos orvosi
(pecséttel, aláírással ellátott) javaslatra, az abban leírt időintervallum erejéig.
A mindennapos testnevelés esetén heti legfeljebb 2 testnevelés óra kiválható
versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező tanuló
szülőjének kérelme alapján, a sportszervezet által kiállított igazolás birtokában a
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel.

A TANULÓ VISELKEDÉSÉNEK SZABÁLYAI


Első találkozáskor, távozáskor köszöntse az iskola dolgozóit és társait!



Ne használjon durva és trágár szavakat!



Rágógumit, tökmagot, napraforgómagot, korosztályának nem megfelelő könyveket,
folyóiratokat, mások, vagy saját testi épségét veszélyeztető tárgyakat, eszközöket iskolába hozni
tilos!
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Műszaki cikkeket az iskolába nem hozhat, ettől eltérni csak tanári engedéllyel lehet.
Mobiltelefonját az iskolába lépéskor a táskában kell elhelyezni kikapcsolt állapotban. A
szünetekben sem használhatja telefonját és az MP3-as és az MP4-es lejátszóját sem. Órán tanári
utasításra a tananyaghoz kapcsolódóan és szünetben, vészhelyzetben tanári engedéllyel
használhatja mobiltelefonját. Engedély nélküli használat esetén a pedagógus elveszi a telefont.
Az elkobzott mobilt a szülő személyesen az iskola titkárságán veheti át.



Tilos a dohányzás, szeszes italok, a drogok fogyasztása kiránduláson, az iskolában, iskolai
rendezvényeken, valamint annak környékén! Nem javasoljuk a koffeintartalmú italok
fogyasztását sem az iskolában sem az iskolán kívül.



Tilos a nem életkorának megfelelő szépítőszerek, ékszerek viselése! (körömlakk, hajfestés,
szemfestés, rúzs, tetoválás, szoláriumozás egyéb). Megjelenésében a természetes adottságok
érvényesüljenek.



Ünnepi alkalmakkor ünneplő ruhában (fehér ing, blúz, sötét alj ill. nadrág) kell megjelenni!



A folyosón nem szabad futva közlekedni, mert balesetveszélyes!



Magatartása minden társa számára példamutató legyen!



Ruházata, külseje ápolt, rendezett legyen! Feleljen meg az iskola közösségi normáinak!



Testnevelés órán tilos ékszert és karórát viselni, mert balesetveszélyes!



Az értékek elvesztéséért az iskola anyagi felelősséget nem vállal.



Az utcán tartsa be a közlekedés szabályait, a műszaki előírásoknak megfelelő kerékpárral
közlekedjen.



Az önként vállalt, valamint a rábízott feladatokat, megbízatásokat pontosan, maradéktalanul,
határidőre teljesítse.
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AZ ISKOLA MUNKARENDJE
Tanítási időben az iskola épülete hétköznapokon 600- 2000 óráig van nyitva.
Az SZMK-val történt egyeztetés alapján a gyermekek felügyeletét 630-tól 1700 óráig biztosítjuk a
következők szerint:






630 – 730

hajnali ügyelet a kijelölt osztályteremben. Az ez idő alatt iskolába érkező
minden gyereknek itt kell tartózkodnia.
730 -745
gyülekező az udvaron az ügyeletes tanár felügyeletével. (Utasítására
indokolt esetben, az osztálytermekben)
745 -800
előkészülés a tanórára
tanítási órák végétől 1600 óráig
napközis foglalkozás, illetve szakkörök, korrepetálások,
művészeti csoportok
1600 – 1730
napközis ügyelet napközis nevelők felügyeletével a kijelölt termekben.



Tanítás végeztével a nem napközis/ tanulószobás tanulóknak el kell hagynia az épületet. Az
alsó tagozatos tanulókért 1345 és 1415 között érkezhetnek a szülők. Gyermekükre a portánál
illetve az előtérben várakozhatnak. Amennyiben délutáni elfoglaltságáig nem tud
hazamenni, úgy a kijelölt napközis csoportban, illetve a pedagógiai asszisztens felügyelete
alatt kell tartózkodnia.



Az iskolában gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat!



Tanítás nélküli munkanapokon, valamint a nevelőtestületi értekezletek alatt felügyeletet
biztosítunk. Őszi, téli, tavaszi szüneti napokon előzetes igényfelmérés után szükség esetén
ügyeletet adunk. Nyári szünet első és utolsó hetén az iskolában, a többi időben a Hollandi úti
napközis táborban lehet napközit igényelni.

Tanítási órák és szünetek, valamint a délutáni foglalkozások rendje:


A tanítási órák 45 percesek. Rendkívüli esetben igazgatói utasításra előfordulhat rövidítés.
Erről előzetesen a szülőket és a gyerekeket tájékoztatjuk. Első-második évfolyamon a
pedagógus a gyerekek aktuális fizikai, szellemi állapotához igazodóan rugalmasan élhetnek a
tanóra rövidítésével, szabadfoglalkozást, testmozgást iktathatnak be.



Becsöngetés
előtti jelzés

Becsöngetés

Kicsöngetés
előtti jelzés

Kicsöngetés Szünet
hossza

1. óra

7.55

8.00

8.40

8.45

10 perc

2. óra

8.50

8.55

9.35

9.40

15 perc

3. óra

9.50

9.55

10.35

10.40

15 perc

4. óra

10.50

10.55

11.35

11.40

20 perc

5. óra

11.55

12.00

12.40

12.45

15 perc
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6. óra

12.55

13.00

13.40

13.45

7. óra

13.50

13.55

14.35

14.40

10 perc

 Rövidített órák rendje:
Becsöngetés
előtti jelzés







Becsöngetés

Kicsöngetés
előtti jelzés

Kicsöngetés Szünet
hossza

1. óra

7.55

8.00

8.30

8.35

10 perc

2. óra

8.40

8.45

9.15

9.20

15 perc

3. óra

9.30

9.35

10.05

10.10

10 perc

4. óra

10.15

10.20

10.50

10.55

15 perc

5. óra

11.05

11.10

11.40

11.45

15 perc

6. óra

11.55

12.00

12.30

12.35

10 perc

7. óra

12.40

12.45

13.15

13.20

A szünetek rendje:


Kicsengetés után a gyerekek táskájukat abba az osztályba tegyék le, ahol a következő
órájuk lesz. Számítástechnikára és angolra várva a gyerekek egy üres terembe pakoljanak
le, tízórai idején az ebédlőben fogyasszák el az ennivalót.



Az 1. szünetet az osztályokban töltik a tanulók.



A 2. szünet tízórai szünet, ekkor minden tanuló abban a teremben fogyasztja el uzsonnáját,
amelyikben a következő órája lesz. A tejet és kiflit, valamint a napközis uzsonnát a
felsősök az ebédlőben egyék meg, onnan ételt kihozni nem szabad. Alsósok a tízórait már
az első szünetben vigyék át, a második szünetben fogyasszák el, az edényeket a harmadik
szünetben vigyék vissza a konyhára.



A 3., 4., 5., 6. szünetben a gyerekek az ügyeletes nevelővel az udvaron, rossz idő esetén az
osztálytermekben, vagy a folyosón tartózkodjanak!

Ebédelési rend:


4. szünet:

5. osztályok és a 6.a



5. szünet:

7 osztályok és 6.z



6. szünet:

8. osztályok



Napközis csoportok ebédeltetése szünetekben nem történhet!

Délutáni szakköri, korrepetálási és egyéb foglalkozások időpontját a pedagógusok és tanulók
előzetes egyeztetése után alakítják ki. Törekszünk arra, hogy ezek az elfoglaltságok
közvetlenül az utolsó óra után legyenek. Korrepetálások, fejlesztő foglalkozások,
versenyfelkészítések időpontja 700 órakor is kezdődhet.
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Napközis/tanulószobás csoportok munkarendje:


Utolsó tanítási óra után a napközis nevelő átveszi a tanítótól a gyerekeket.



Ebéd után szabadfoglalkozás, levegőzés, szabadidős tevékenység a napközis munkaterv,
illetve a csoportok foglalkozási terve szerint.



1430 -1530 –ig tanulási idő, önellenőrzés, nevelői ellenőrzés.



1530-tól uzsonna, majd ismét szabadidős tevékenység.



A napköziből a gyerekek délutáni foglalkozásokra elmehetnek. A heti rendszerességgel
ismétlődő elfoglaltságokról év elején a szülőnek a napközis nevelőt írásban tájékoztatni
kell.



A gyermek a napköziből 16 órakor mehet haza. Ettől való eltérést a napközis pedagógussal
egyeztetni kell. Felügyeletet 1730 óráig biztosítunk.



A napköziben és tanulószobán tanúsított magatartást is figyelembe kell venni a
magatartás havi, illetve félévi vagy év végi értékelésekor.



A napközibe való felvételt az előző tanév végén kell kérni, de lehetséges tanév közben is
ki-, és beiratkozni.



A tanulószobát a felsős gyermekek vehetik igénybe.



A tanulószoba 14 órától 16 óráig tart, amennyiben van olyan tanulószobás, akinek nincs 6.
órája, akkor már 13 órától biztosítjuk a felügyeletet.
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AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATI RENDJE


Az iskola épületei, helyiségei, területei berendezései, eszközei tanórán és tanórán kívül csak
balesetvédelmi szabályok betartásával használhatók.



Ha valaki szünetekben, hét végén kívánja ezeket használni, csak az igazgató engedélyével, s az
általa meghatározott felügyelet biztosítása mellett lehetséges.



Könyvtári kölcsönzés: naponta 730 – 1330 óra között



Számítógépterem használata: tanórákon és szakkörön történik. Egyéb esetben a szaktanárral
történt egyeztetés után, felügyelettel használható.



A tornaterem, sportpálya, sportsátor csak felügyelet mellett használható!



A tantermeket tisztán kell elhagyni minden óra után. Szemetet össze kell szedni a padokból, a
földről. Utolsó tanóra után székeket fel kell rakni, ablakokat becsukni.
Az iskolai rendezvények előkészítésében és lezárásában kötelező a részvétel minden tanuló
számára.
Az iskolai hulladékgyűjtésnél a 7 és 8. osztályosok beoszthatók a papír pakolására,
alacsonyabb évfolyamok tanulói pedig a szétszórt papírok összegyűjtésére.



A kerékpár-tárolóban a kerékpárokat csak lelakatolva szabad hagyni, ellenkező esetben az
iskola anyagi felelősséget nem vállal.

HIÁNYZÁSOK, ÉS AZOK IGAZOLÁSA


A szülőnek gyermeke hiányzásáról és előre látható időtartamáról tájékoztatni kell az
osztályfőnököt a hiányzás első napján. Szülői igazolás a tanuló mulasztásáról egy tanévben
csak 3 napról fogadható el. Ezen túl orvosi igazolást kell hozni.



Az órai késések összeadódnak, 45 percenként igazolatlan órát adnak ki.



Iskolai rendezvényről távol maradni csak írásos szülői kérés alapján nevelői engedély alapján
lehet.



Nem betegségből eredő, hosszabb távú, előre látható hiányzáshoz előzetes engedélyt kell
kérni. A legfeljebb 1 hétig tartó időre az osztályfőnöktől, ennél hosszabb időtartamra az
igazgatótól, aki a jóváhagyást megtagadhatja, ha a hiányzás súlyosan hátráltatná a gyermek
iskolai előmenetelét.
Engedély nélküli, vagy nem igazolt távollét igazolatlan mulasztásnak minősül.



Az igazolatlan mulasztás következménye a magatartás osztályzat lerontása, súlyosabb
esetekben az intézmény köteles értesíteni a felettes szerveket, aki a szülő felé jogi lépéseket
tesz.



Tanítási időben az iskolát elhagyni tilos! Rendkívüli indokolt esetben az iskolából kizárólag
pedagógus engedéllyel eltávozó gyermek (rosszullét, szülői kérés, stb.) a titkárságon kiállított
kilépővel mehet el.



Hiányzás esetén az ebédet le lehet mondani a titkárságon 900 óráig. A lemondás után a
második naptól írják jóvá a befizetett összeget. Ingyenes étkezés esetén a szülőnek
kötelessége jelezni az ebédlemondást. Ellenkező esetben a rendszer törli az ingyenesen étkező
nevét. Osztálykirándulás esetén az osztályfőnök kérése alapján az étkezés lemondható, vagy
hideg csomagra váltható, ezt egy héttel előbb kell jelezni.
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Hivatalos távollét esetén (pl. verseny, felvételi, stb.) a mulasztást az osztályfőnök igazolja. Ez a
hiányzás, valamint az osztálykirándulásokon, egyéb iskolai szabadidős programokon való
részvétel nem mentesít az órákra való felkészülés alól.



A hiányzás miatt kimaradt tanagyag pótlására határidő: 1 hét. Hosszú távú hiányzás esetén
egyénileg kell egyeztetni a pótlás és számonkérés határidejét és módját a szaktanárral,
tanítóval. A gyermek kérheti a pedagógus segítségét, aki felzárkóztató foglalkozáson segít a
felkészülésben. Tantárgyanként 1-1 órás hiányzás esetén nincs pótlási idő.

HETESEK ÉS ÜGYELETESEK FELADATAI


A hetesek dolga a tábla letörlése, kréta, szivacs biztosítása, szünetekben szellőztetés. A
tanáriban, vagy az irodában jelentenie kell, ha becsöngetés után 5 perccel nem érkezett meg a
tanár az órára. Figyelmeztetnie kell társait a tisztaság megőrzésére, valamint arra, hogy az
udvari szünetekben hagyják el a termet.



Az ügyeletet havi váltakozással a 7. és 8. osztályos tanulók látják el. A munkát az ügyeletes
osztály osztályfőnöke szervezi meg.



Az ügyeletes tanulók munkája 7.30-kor kezdődik. A reggeli, illetve óraközi ügyeletet 2-2
tanuló látja el az udvaron, földszinten és az emeleten. Feladatuk:


a folyosó rendjének biztosítása,



az udvari szünetben leküldik levegőzni a tanulókat,



a kapuügyeletesek reggel fogadják az iskola dolgozóit, tanulóit, valamint regisztrálják a
későket.



Azok a tanulók, akik kiemelkedően látják el ügyeleti munkájukat, dicséretet kaphatnak, míg
ennek hanyag ellátásáért figyelmeztetésben részesülhetnek.



Az ügyeletet a nevelők beosztás alapján látják el szükség szerint az ebédlőben, az udvaron, a
földszinten és az emeleten.

A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, VALAMINT IDEGENEK
INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁSA


A pedagógusok a tanítás végéig nem tudják a szülőket fogadni, csak előzetes egyeztetés
esetén. A portás csak akkor engedheti fel a szülőket, ha a pedagógussal egyeztetett
megbeszélésre jön.



Ebédfizetési napokon a titkárságra fel lehet jönni. Ebédfizetés időpontjai a kapu melletti
hirdető táblán, valamint az év elején kiadott tájékoztatóból tudhatók meg.



A szülőkkel való írásos kapcsolattartás formái: tájékoztató-, és üzenő füzet, hivatalos levelek,
elektronikus üzenetek, e-napló, SZMK-hálózat.



Az e-napló használatának szabályozása:
Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ. 2.
Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes kapcsolattal rendelkező
számítógép, vagy mobiltelefon segítségével megtekinthetik.
Funkciója, hogy a szülők és tanulók folyamatos és késedelem nélküli tájékoztatást kapjanak a
tanulók tanulmányi előmeneteléről. Segítségével nyilvántarthatjuk a hiányzásokat,
felszereléshiányt, értesíthetjük a szülőket az iskolai vagy osztályprogramokról.
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A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után –
hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit,
osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve
a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket.
Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést kapnak a
rendszergazdától.
A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – a szülőkkel nyomtatott
formátumban is közli.
Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések,
üzenetek küldésére is használhatják.


A pedagógusok októberben, decemberben és áprilisban fogadóórát, szeptemberben,
januárban és májusban szülői értekezletet tartanak. Ezeken az időpontokon kívül a
pedagógusok csak előzetes egyeztetés után tudják a szülőket fogadni. Felvilágosítás kérhető,
illetve üzenet hagyható a 278-2130-as irodai telefonszámon.



A fogadóórákon való hosszú várakozás elkerülése érdekében a felső tagozaton egy-egy
pedagógushoz időpontra be kell jelentkezni a fenti telefonszámon ½ 8- ½ 4-ig, ellenkező
esetben csak akkor tudjuk fogadni a szülőket, ha már a bejelentett szülők „elfogytak”. Az alsó
tagozaton, a portán elhelyezett Jelentkezési lapon lehet bejelentkezni a fogadó órára.



SZMK értekezletet az iskola igazgatója évente minimum 2 alkalommal tart.

EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET BIZTOSÍTÁSA
 Védőnő és iskolaorvos rendel az iskolában az egészségügyi ellátás érdekében. A védőnő
hétfőn és csütörtökön 800 és 1400 óra között, az iskolaorvos alkalmanként hétfőn 830 és 1030
között rendel.
 Feladatuk a


kötelező védőoltások beadása;



gyógy-testnevelésre szorulók kiszűrése, csoportba sorolása, ellenőrzése;



gyermekek vizsgálata, szakorvosi beutalók kiállítása, ezek ellenőrzése



hallásvizsgálat



személyi és környezeti higiénia ellenőrzése



szükség esetén elsősegélynyújtás, ambuláns rendelés, csoportos és egyéni tanácsadás,
családlátogatás

 Évente egy alkalommal fogorvosi szűrővizsgálatra visszük a gyerekeket. Amennyiben
gyermek magánorvosi kezelésre jár, akkor a szülő írásbeli tájékoztatása alapján a gyermeknek
ezen a vizsgálaton nem kell részt venni.
 A házirendben az egészséges életmódra előírt szabályok betartása az iskolában mindenki
számára kötelező.
 A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket
csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az
intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti
az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű és nem
balesetveszélyes pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók.
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JUTALMAZÁS ÉS BÜNTETÉS FORMÁI, SZEMPONTJAI
Elismerést tartósan jó közösségi, tanulmányi munkáért, valamint magasan kiemelkedő egyszeri
tevékenységért lehet adni.
 Dicséret lehet szóbeli vagy írásbeli. Szaktanári dicséret adható év közben és év végén,
kiemelkedő szorgalomért, tantárgyi teljesítményért, versenyen való eredményes részvételért.
Osztályfőnöki, napközis nevelői dicséret adható közösségi munkáért. Igazgatói dicséretet a
nevelőtestület javaslatára lehet adni tanulmányi és közösségi munkáért.
 Kitüntetés lehet:


elismerő oklevél a tanév végén kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményért, példás
magatartásért, kiemelkedő szorgalomért illetve közösségi munkáért.



díszoklevelet a 8. osztályos tanuló kaphatja 8 év munkájáért.



Mátyás-díj annak a 8. osztályos tanulónak adható a tantestület javaslatára, aki a felsős 4 év
alatt kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el.



Kolozsvári Díj annak a nyolcadik osztályos tanulónak adható a tantestület javaslatára,
akinek zenei tevékenysége kimagasló volt az iskolában töltött évek során.



Corvinus-díj annak a nyolcadik osztályos tanulónak adható a tantestület javaslatára,
akinek informatikai tevékenysége kimagasló volt az iskolában töltött évek során.



Aranyholló Díj annak a végzős diáknak jár, aki kiemelkedő diák-önkormányzati
tevékenységet végzett több éven keresztül.

 A jutalmazás formái lehetnek: könyvjutalom, kedvezmények (nyári táborozásnál anyagi
kedvezmény, nevezési díjak átvállalása az iskola, ill. a DÖK részéről). Jutalmazás a DÖK által
kidolgozott +1 pont rendszer.
 Fegyelmi vétségek és az azt követő intézkedések:
 Szóbeli figyelmeztetés: nevelői szóbeli figyelmeztetés; adható fokozatonként vagy első
büntetésként; tájékoztatást kap az osztályfőnök; kedvezmény elvonással (mozi, színház stb.)
járhat együtt; befolyásolja a havi magatartásjegyet.
 Írásbeli figyelmeztetés:


Osztályfőnöki intő: nevelők, tanulók kezdeményezhetik; adható fokozatonként vagy első
büntetésként; tájékoztatást kap az osztályfőnök; kedvezmény elvonással járhat együtt; a
havi magatartásjegy változónál jobb nem lehet.



Igazgatói intő: Adható fokozatonként vagy első büntetésként, csak osztályfőnök
javaslatára; tájékoztatást kap a szülő; a havi magatartásjegy rossznál jobb nem lehet.



Sorozatos súlyos esetekben szaktanár vagy osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület előtt
kell számot adnia a tanulónak (fegyelmi tárgyalás). A tanulónak joga van védekezni szülő
vagy más megbízott jelenlétében. Büntetéséről a nevelőtestület és a DÖK dönt.

 Az iskola házirendjének ismerete minden tanuló számára kötelező és azt be is kell tartani. A
házirend megsértése intézkedést von maga után.
 A büntetés előtt mindig meg kell keresni az enyhítő és súlyosbító körülményeket, a büntetési
fokozatnak arányban kell lenni a vétséggel. A körülmények ismeretében hasonló eseményben
vétkes személyek kaphatnak más-más elbírálást. (Például a szándékosságból vagy
figyelmetlenségből elkövetett vétség megítélése különbözik.)
 A vétkesnek joga van arra, hogy a büntetést megindokolják, a házirend alapján a helyes
viselkedést elmagyarázzák.
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 A büntetés kedvezménymegvonással járhat együtt. Legsúlyosabb büntetés a más közösségbe
való áthelyezés. A büntetés testi fenyítés nem lehet.
 A legsúlyosabb vétségek: a verekedés, mások megalázása, lopás (rendőrségi intézkedés
szükséges), kötelességek szándékos elmulasztása, a szándékos rongálás.
 Büntetési fokozatok: figyelmeztetés, intés, megrovás, szigorú megrovás, áthelyezés más
közösségbe.
 Házi feladat hiányáért elégtelen osztályzatot kell adni, ha harmadik alkalommal fordult elő. Az
illetékes szaktanár eldöntheti, hogy már egy fontos házi feladat elmulasztása után is adható
elégtelen.

ÜNNEPSÉGEK MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE:
 Tanévnyitó: lebonyolításáért az igazgató felelős; az elsős tanítók, napközis nevelők, valamint
az énekkar vezetője szervezik. Időpontja szeptemberben az első tanítási napon 8-9 óráig.
 Tanévzáró: felelős az igazgató. Közreműködnek az énekkaros tanárok. Időpontja: Júniusban az
utolsó tanítási napot követően kb. 1 héttel.
 Ballagás: felelősek a 7-es osztályfőnökök. Időpontja az utolsó tanítási napon 11 órától.
 Karácsonyi koncert: felelőse a két énektanár. Időpontja: december utolsó hetében.
 Mátyás nap, farsang: Felelőse: DÖK vezető
 Megemlékezés október 23-áról iskolai ünnepélyen. Felelőse az egyik 6. osztály osztályfőnöke.
 Megemlékezés március 15-éről iskolai ünnepélyen. Felelőse a másik 6. osztály osztályfőnöke.
 Megemlékezés a nemzeti összetartozásról június 4-én. Felelősei: az éves munkaterv szerint a
két 5. osztály, vagy a Határtalanul! kiránduláson részt vett 7. osztályosok.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGAINAK GYAKORLÁSÁVA L
KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
 Joga a Mátyás nap programja kidolgozásában részt venni.
 Joga van tanulókat érintő híreket faliújságon, iskolarádióban és újságban közzétenni.
 Joga van az iskolai életet érintő javaslatokat tenni, a tanulók nagyobb csoportjának
módosításokat kezdeményezni.
 A tanulók nagyobb csoportjának az iskola létszámának 50 %-a + 1 fő minősül.
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SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, FELOSZTÁSÁNAK
ELVEI
Ingyenes tankönyvellátás
1. Az általános iskolák 1-4. évfolyamáig a tankönyvek térítésmentesek, a tankönyvek számláit
a fenntartó rendezi.
2. Igénylés során ingyenes tankönyvellátást biztosít az iskola az igényjogosultság igazolása
esetén a felső tagozaton a következő tanulók számára:
o

Tartósan beteg (szakorvos igazolja).

o

Sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja).

o

Három vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja).

o

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat
igazolja).

3. Az igényt az igénylőlap kitöltésével és benyújtásával jelenti be a szülő. Az igénylőlapot és a
tankönyvfelelős által összeállított tájékoztatót az iskolában kapja kézhez minden tanuló
január 31-ig az osztályfőnökétől. A szülőknek február 15-ig áll módjukban visszajuttatni az
osztályfőnökön keresztül a tankönyvfelelőshöz, aki ellenőrzi az igazolásokkal alátámasztott
igényjogosultságot. A jogosultság igazolásának végső határideje a tankönyv átvétele utáni
15. nap.
Figyelem: A határidő be nem tartása jogvesztő, amennyiben a szülő az igénylő
lapot nem juttatja vissza a tankönyvfelelőshöz a megadott határidőig , a
tankönyvfelelős a tanulót automatikusan a „szülő/gondviselő fizet” státuszra
állítja.
Az iskolába felvett új tanulók esetében a beiratkozáskor jut a szülő az igénylőlaphoz.
4. A tankönyvfelelős felméri, kik jogosultak normatív kedvezményre.
5. A tankönyvfelelős június 30-ig (az alaprendelés utolsó módosításának időpontja) elkészíti a
tankönyvrendelést oly módon, hogy minden tanuló hozzájusson a tankönyvhöz. (Az új
osztályok tanulóinak várható létszámát is figyelembe véve.) A tankönyvrendelés során a
tankönyvfelelős lehetővé teszi, hogy azt a szülők megismerjék a megrendelt tankönyveket,
azok árát. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg
kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek beszerzését más módon kívánja megoldani (pl.
használt tankönyvvel). A tankönyvrendelés alapján kell meghatározni, hogy a
tankönyvvásárlásra rendelkezésre álló összeg mely tankönyvek vásárlására fordítódjon
(intézményvezető hatásköre).
6. Az iskola könyvtárosa június 10-ig közzé teszi azoknak a tankönyveknek, ajánlott és
kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók
kikölcsönözhetnek.
7. A kölcsönzött tankönyveket a tanuló részére addig kell biztosítani, ameddig az adott
tárgyból felkészítés folyik, azután leadni köteles. A tanuló szülője a tankönyv elvesztéséből,
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megrongálódásából adódó kárt az iskolának megtéríti (a forgalmi ár 50%-a),
rendeltetésszerű használat értékcsökkenését nem.
8. Az egyéb rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat könyvtári szabályzata
tartalmazza.

Étkezési támogatás
Ingyenesen étkezhetnek az általános iskola 1-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban
részt vevő, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek. Felhívjuk a
szülők figyelmét a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás beszerzésére, megújítására, ha
szükséges. A kedvezmény a határozat érvényességének kezdetétől lejártáig érvényes. A szülő az
ingyenes étkezést köteles az ebédfizetésre kiírt napokon gyermeke számára megigényelni.
Amennyiben gyermeke betegség, vagy egyéb okból nem látogatja az iskolát, a távollét első napján a
szülő köteles jelezni az iskolában (telefonon vagy személyesen) az étkezés lemondását.
Az egyéb normatív étkezési támogatások odaítélésének eljárási rendje hasonló, mint a normatív
tankönyvtámogatásé. A szociális juttatások első pontjában felsorolt csoportok esetén azonban csak
a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok részére jár ingyenes étkezés. A
többi jogosult csoport 50 %-os étkezési hozzájárulásban részesül.
Valamint rászorultság alapján szociális támogatás igényelhető, amit a szülő az önkormányzathoz
benyújtandó szociális étkezési támogatás iránti kérelem kitöltésével, az intézményvezető javaslata
alapján kérhet. A támogatás mértéke 10-50%-os lehet.
Alanyi jogon 50%-os étkezési támogatásra jogosultak köre:
1. Három, vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei– amennyiben legalább 3
gyermek 18 éven aluli, vagy 25 év alatti gyermeknél, nappali tagozaton tanul. Ezen
esetekben szükséges és elégséges a 328/2011 (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
– a 6. számú mellékletben foglalt – a kötelezett (szülő) nyilatkozata.
2. Tartósan beteg, vagy fogyatékos tanulók – 1 évig érvényes orvosi igazolás a tartósan
beteg, vagy fogyatékos gyermekről. Az igazolást évente frissíteni kell, ez a szülő feladata.
AMENNYIBEN AZ ADATLAP HIÁNYOSAN VAN
MEGTAGADHATJA A TÁMOGATÁS MEGADÁSÁT.

KITÖLTVE,

AZ

ISKOLA

VEZETÉSE
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FEGYELMI TÁRGYALÁS ESETÉN LEFOLYTATOTT EGYEZTETŐ
ELJÁRÁS RENDJE

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető
eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét
megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása
érdekében.

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén
ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző
egyeztető eljárás lehetőségéről
 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi
eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az
egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége
 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást
megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem
kell értesíteni
 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója tűzi ki,
az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott
pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket
 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény
bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a
sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges
 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja
vissza
 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett
és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az
álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az
intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra
felfüggeszti
 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető
eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon
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 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet
az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet
információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása
 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez
egyik fél sem ragaszkodik.
 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 A házirendet a tantestület munkaközösségi értekezleten véleményezi, módosításokat
eszközöl, majd az elfogadásához 50% + 1 fő szükséges. Elfogadási jogát nem ruházhatja át.
 Az iskolai SZMK értekezleten véleményezi, majd elfogadja.
 A DÖK elfogadja.
 A módosított házirendből minden tanuló, valamint az újonnan beiratkozók kapnak egy-egy
példányt.
 A házirend megismertetése osztályfőnöki órán történik.
 Minden osztályteremben kifüggesztendő, az iskola honlapján olvasható, valamint a
könyvtárban hozzáférhető.
 A házirend egy példányát az iskolai beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, és annak érdemi
változása esetén a szülő, és a gyereket tájékoztatni kell.
 Minden tanév első napján az osztályfőnökök a házirend szabályait ismertetik a gyerekekkel.
 A házirend hatálya az intézmény minden dolgozójára és tanulójára kiterjed.
 A felülvizsgálat minden év augusztusában megtörténik a nevelőtestület részéről, változás
esetén az elfogadási rend alapján kell eljárni.
 Módosítási javaslattal a tanulók nagyobb közössége is élhet.

A házirend elfogadása után a fenntartóra többletköltség kötelezettsége nem hárul.
Budapest, 2016. október 12.

Juhász Katalin
igazgató
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LEGITIMÁCIÓ

1.

A Házirendet az iskola tantestülete 2016. október 3-i értekezletén egyhangúan elfogadta.

2.
A Mátyás Király Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy az iskola házirendjének elkészítéséhez és
elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SzM elnöksége a házirend módosítását
2016. október 10-i ülésén megtárgyalta, annak módosítási javaslatához külön véleményt nem kíván
hozzáfűzni.
Budapest, 2016. október 10.

…………………………………………………..
Fésűné Kont Valéria
a Szülői Munkaközösség elnöke

3.
A Mátyás Király Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása
alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a házirend elfogadásához előírt véleményezési jogunkat
gyakoroltuk. A Diákönkormányzat a házirend módosítását 2016 október 7-i ülésén megtárgyalta,
külön véleményt nem kíván hozzáfűzni.

Budapest, 2016. október 7.

……………………………………………
Turúné Tóth Anikó
a diákönkormányzat vezetője
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MELLÉKLET
MINIMUM KÖVETELMÉNYEK

Magyar nyelv és irodalom
1. osztály

























Igyekezzen a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat helyesen
hangsúlyozni, megfelelő hangerővel, tempóval kiejteni
Értse az egyszerű szóbeli közléseket, utasításokat
Igazodjon a kommunikációs helyzetekhez
Ismerje a mindennapi kommunikáció alapformáit, és
alkalmazza őket a következő helyzetekben: bemutatkozás,
köszönés, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás
Tudjon értelmezni a nem nyelvi jeleket a gyakorolt
kommunikációs helyzetekben
Tudjon 2-3 összefüggő mondatot alkotni szóban képek,
élmény és olvasmány alapján
Tudjon tájékozódni az első osztályos vonalrendszerben
Az írott kis- és nagybetűk, valamint a leggyakoribb írásjelek
ismeretében tudjon olvashatóan (betűi és azok kapcsolása
legyen felismerhető, a szabályoshoz közelítő), kevés hibával 67 szót vagy legfeljebb 6-7 szóból álló rövid mondatot
lemásolni
Legyen képes tanítói segítséggel írásmunkáját esztétikusan
elhelyezni és önellenőrzéssel javítani
Alkalmazza a mondatkezdő nagybetűket, a mondatvégi
írásjelet, a szókezdő nagybetűt
Készségszinten jelölje az „ly”-t 15-20 szóban
Írásának terjedelme 4-6 sor
Teljesítményszintje érje el a 8-11 betű/perc sebességet
Legyen képes a kis és nagy nyomtatott betűk ismeretében
előzetesen megbeszélt és gyakorolt rövid, egyszerű (3-4
mondatos) szöveget hangosan, kevés hibával felolvasni.
Olvasás közben képezze helyesen a hangokat.
Tanítói segítséggel tudja javítani olvasási
hibáit.
Tudjon némán 3-4 mondatból álló, ismert szavakat tartalmazó
rövid szöveget olvasni
Tanuljon meg néhány verset, mondókát kívülről
utánmondással
Tudjon felszabadultan, a szereppel azonosulva szerepeket
megformálni
Tudjon az adott helyzetnek megfelelően viselkedni spontán és
megrendezett szituációkban
Fegyelmezetten hallgassa végig mások beszédét és jelezze, ha
mondanivalója van
Ismerje családi kapcsolatait, a családban elfoglalt helyét,
kötelességeit
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Legyen képes önállóan tájékozódni a saját tankönyveiben.
Látogasson el az iskolai vagy a helyi könyvtárba. tanítójával,
majd önállóan is
Tudjon helyesen viselkedni, ismerje meg a könyvtár használati
szabályait.
Tudja használni a gyermeklexikont
Aktívan vegyen részt közös játékokban, szereplésekben

2. osztály
















Értse meg az egyszerű szóbeli közléseket
Kérdésekre adjon értelmes, rövid válaszokat
Szokás szintjén alkalmazza a mindennapi kommunikáció
alapformáit: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés,
kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés
Folyamatos olvasásában törekedjen a pontosságra
Tudja elmondani az olvasmány tartalmát kérdések segítségével
Használja az ábécé-t feladatmegoldáshoz
Jelölje helyesen a hangok hosszúságát a begyakorolt
szókészlet körében
Írja biztosan helyesen a kiejtéssel megegyezően írt rövid
szavakat
Jelölje biztosan a j hangot kb.30 – a tanulók által gyakran
használt – szóban
Alkalmazza az elválasztás szabályait egyszerű szavak írásakor
Tudja, hogy a mondatot nagybetűvel kezdjük, alkalmazza a
tanult mondatzáró írásjeleket
Tudjon egyszerű mondatokat, rövid szövegeket írni
másolással, tartalmi és helyesírási előkészítés után
tollbamondással és emlékezetből
Javítsa hibáit tanítói irányítással.

3. osztály













Képes az életkorának megfelelő témájú és színvonalú
beszédfolyamatok közvetítésére
Tudja a különféle mondatfajtákat helyes beszédlégzéssel
felolvasni
Versek, mesék felolvasása során törekedik a hallgatósággal
való kapcsolattartásra
Tud egyszerű szerkezetű meséket, elbeszéléseket reprodukálni
Értelmezi a mindennapi kommunikáció szövegeit
Képes a földolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések
és válaszok megfogalmazására
Fél oldal terjedelmű ismert témájú szépirodalmi és
ismeretterjesztő szöveg néma olvasása után bizonyítja az
olvasott szövegek megértését egyszerűbb feladatok önálló
elvégzésével
Képes öt-tíz mondatos (kb. 1 oldal) elbeszélő fogalmazás
írására ismert témáról
A tanult fogalmazási ismereteket igyekszik felhasználni a
szövegalkotó feladatok megoldás során
Mondatai értelmesek, sorrendjük megfelel az események
időrendjének
A fogalmazás tartalmi egységeit bekezdéssel jelzi
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Fogalmazási hibáit tanítója útmutatásai alapján önállóan
javítani tudja
Tud egyéni tempóban rendezett külalakkal írásbeli munkát
készíteni
Írása lendületes, jól olvasható, füzetvezetése rendezett,
munkái tiszták.
Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat
Készségszinten alkalmazza, hogy a mondatot nagybetűvel
kezdi és a megfelelő írásjellel zárja
Jelentés alapján felismeri és megállapítja, megnevezi a szavak
szófaját a tanult szófajok körében.
Helyesírási hibáit, a tanító jelzései, illetve önellenőrzés
alapján felismeri, azokat javítja.
Begyakorolt szókészletben helyesen jelöli a j hangot.
Tudjon adatokat gyűjteni a könyvtárból.
Tudja megnevezni az olvasottak alapján nemzeti múltunk
nagy eseményeit.
Vegyen részt az iskolai, nemzeti és egyházi ünnepeken
Tudja a Szózat két versszakát fejből, tiszteletadással
Vegyen részt a közös drámajátékokban, illetve a játékok
készségfejlesztő gyakorlataiban
Vegyen részt a történetek feldolgozásában, azok
megjelenítésében

4. osztály


















Tudjon az életkorának megfelelő témájú és színvonalú
beszédfolyamatokat közvetíteni
Legyen képes folyamatos, érthető beszédre a mindennapi
kommunikációban
használja a tanult udvarias nyelvi fordulatokat a mindennapi
beszédhelyzetekben
Tudjon alkalmazkodni a kommunikációs szerepcseréhez
Mutasson elemi tájékozottságot legnagyobb költőink, íróink és
műveik körében (szerző – mű címe – témája)
Tudja a művek által keletkezett élményeit megfogalmazni
Tudjon egy-másfél oldal terjedelmű, az életkornak megfelelő
szöveget néma olvasás után megérteni
Tuja az olvasottak megértése után a tartalmat értelmesen
elmondani
Tudja az olvasottakkal kapcsolatos véleményét 1-2
mondatban önállóan megfogalmazni
Bizonyítsa a szövegértés a lényeg kiemelésével és az ezt célzó
feladatok megoldásával
Legyen képes a tartalmilag tisztázott és megértett szöveg
szöveghű felkészülés utáni olvasására
Ismerje fel és fogalmazza meg népdalok üzeneteit
Legyen képes mondanivalója értelmes megfogalmazására
Ismerje a leírás és a jellemzés sajátosságait
Vegyen részt csoportos történetalkotásban
Tudjon adott témáról 6-10 értelmes, összefüggő mondatot írni
olvasható formában, elfogadható helyesírással.
Ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat
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Tudja a szavakat csoportosítani jelentésük szerint.
Ismerje a tulajdonnevek tanult eseteinek helyesírását.
Legyen képes a szótő és a toldalékok felismerésére.
Tudjon pontosan keltezést írni.
Legyen képes munkájának önkorrekciójára
Tudjon az iskolai könyvtárban könyveket önállóan kikeresni
Tudja a tankönyvek tartalomjegyzékét önállóan használni.
Tudjon a történelmi időben tájékozódni
Aktívan vegyen részt a ritmus-, mozgás-, és
beszédgyakorlatokban, a csoportos, kiscsoportos játékokban
csoportos munkaformákban



A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés
illemszabályainak ismerete és helyes alkalmazása.
A hang, a szó, a szóelem megkülönböztetése. A szó
szóelemeinek pontos felismerése: képző, jel, rag.
Alapismeretek a hangok képzéséről és tulajdonságairól. Rokon
és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak felismerése
és csoportosítása. Mássalhangzó törvények nevének ismerete
és helyes leírása. Szólások és közmondások jelentésének
értelmezése. Olvasott irodalmi művekben előforduló szavak
jelentésének értelmezése.
Tudjon megnevezni három mesetípust példákkal. Tudjon
különbséget tenni népmese és műmese között, mese és monda
között. Tudjon felsorolni néhány művet Petőfi Sándortól.
Tudjon elkülöníteni szövegekben nagyobb szerkezeti
egységeket. Tudja összefoglalni a János vitéz és A Pál utcai
fiúk cselekményét, ismerje a főbb szereplőket, tudja jellemezni
őket. Értelmesen és pontosan, tagoltan, megfelelő ritmusban
olvasson fel ismerős szövegeket.

5. osztály




6. osztály








A beszédhelyzethez és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz
alkalmazkodó beszédmód iskolai helyzetekben. A nyelvi és
nem nyelvi jelek helyes használata az élőbeszédben.
Tudja szövegben a szavak szófaját felismerni, megnevezni,
ismerje a szófajok jellemzőit, helyesírásukat. Ismerje az
alapszófajokat: ige, főnév, melléknév, számnév, igenevek,
névmások, határozószók. Tudja a hozzájuk kapcsolódó főbb
helyesírási szabályokat és alkalmazásukat.
Tudjon verscímeket sorolni Arany Jánostól. Tudja
összefoglalni a Toldi tartalmát, elkészíteni a szerkezeti
vázlatát, főbb szereplőket felsorolni és jellemezni. Megismerni
az egyszerűbb költői alakzatokat: megszemélyesítést és
hasonlatot. Ismert és könnyen érthető történetben párosítani
tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom,
tetőpont fogalmával.
Képes az Egri csillagok szereplőit jellemezni,
kapcsolatrendszerüket feltárni. Megvilágítani a regény
történelmi hátterét. Ismeri a líra, epika, epizód, regény,
ballada, elbeszélő költemény fogalmát, saját szavaival képes
ezek meghatározására.
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7. osztály








Mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról saját
vélemény megfogalmazására képes, az érvelés és meggyőzés
eszközeivel. Megértést biztosító hangos és néma olvasás,
szöveghű folyamatos felolvasás, szövegmondás.
Ismeri az egyszerű mondat részeit és szintagmáit. A
mondatokat biztosan felismeri szerkezet, logikai minőség és
beszédhelyzet szerint. A megfelelő mondatvégi írásjeleket
alkalmazza. A tanult nyelvhelyességi és helyesírási
szabályokat alkalmazni tudja. Tudja a legalapvetőbb
szószerkezeteket felismerni, fajtájukat megnevezni. /
predikatív, tárgyas, határozós, jelzős/. Képes mondatok
elemzésére, egyszerűbb szerkezeti rajz elkészítésére.
Képes A kőszívű ember fiai című regény szerkezeti elemeinek
elkülönítésére, a fő- és mellékszereplők jellemzésére. Jellemek
és érzelmek, gondolatok összefüggéseinek bemutatására. A
történet alapján vázlat készítésére, hosszabb szóbeli előadásra
a történelmi kor és a regény cselekményének összefüggéséről.
Képes meghatározni a következő fogalmakat: reformkor,
romantika, rapszódia, hexameter, elégia. Képes Kölcsey,
Vörösmarty, Petőfi és Arany 1-2 versének értő elemzésére,
ismeri ezen költők életének főbb eseményeit, ezeket vázlatba
foglalni. Képes beszámolót, kiselőadást tartani elektronikus
forrásból, kézikönyvekből.

8. osztály









A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól
olvasható, esztétikus írás. A szöveg értő befogadását biztosító
olvasás, különböző műfajú szövegek kifejező olvasása,
elmondása.
Tudja az összetett szó alfajtáit, helyesírásukat,
nyelvhelyességi tudnivalóit. Példákat keresni szakszövegből és
irodalmi szövegből. Szóképzés ismerete a leggyakoribb
képzők segítségével.
Ismerje az összetett mondat fajtáit, képes legyen azok
elemzésére alá- és mellérendelő összetett mondatokban.
Egyszerűbb szerkezeti rajzok készítésére. Idézés, párbeszéd,
központozás helyes alkalmazására. Mondattani és
nyelvhelyességi ismeretek alkalmazására szóban és írásban.
A köznyelv, szaknyelv, társalgás és szleng szókészletében lévő
eltérések felismerése, helyes használatukra.
Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző
korok alkotóinak művei alapján. Ismeri a Nyugat első és
második nemzedékének alkotóit, életüket vázlat segítségével
bemutatni, versekről hosszabb elemzés készíteni.
Összefüggést találni a hasonló korszakban élt szerzők
műveinek témájában, történelmi háttér ismerete az 1930-as,
40-es évek íróinál. Több mű értő szavalata, költői alakzatok
biztos felismerése. A feldolgozott művekről

Matematika
1. osztály
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tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni,
összehasonlítani, szétválogatni
legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20as számkörben)
használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat,
jeleket;
tudjon igaz-hamis állításokat alkotni; egyszerű állítások
helyességét eldönteni;
legyen képes egyszerű növekvő és csökkenő számsorozatokat
felismerni;
egyszerűbb esetekben tudjon szabályjátékok és sorozatokat
folytatni.
tudja a halmazokat összehasonlítani számosságuk szerint;
biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a
számokat húszas számkörben;
használja, értelmezze a relációs jeleket;
képezzen egyszerű szabály alapján növekvő és csökkenő
számsorozatokat;
ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas
számkörben;
ismerje fel a páros és páratlan számokat;
tudja a számok szomszédjait;
tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a
műveletet szóban megfogalmazni;
legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás
alkalmazásában;
tudjon egyszerű szövegösszefüggést lejegyezni rajzzal,
számokkal
legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések
alkalmazásával; (alatta, felette, mellette…)
ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a
háromszöget, négyszöget és a kört;
tudjon hosszúságot, űrtartalmat, tömeget mérni választott
egységekkel;
használja egyszerű szám és szöveges feladatokban a m, kg, l
egységeket;
tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot.

2. osztály











tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani;
(100-as számkörben)
tudjon halmazokat képezni egyszerű tulajdonságok alapján;
ismerje fel kiválogatott elemek közös tulajdonságát;
legyen képes egyszerű összefüggések megfigyelésére;
tudja állítások igazságát eldönteni;
legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott
szempont szerint;
segítséggel készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről;
ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét;
ismerjen fel és folytasson számsorozatokat egyszerű szabály
alapján;
összetartozó elempárok keresése.
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tudjon tárgyakat meg- és leszámolni egyesével, kettesével,
ötösével, tízesével;
ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben;
tudjon számokat összehasonlítani nagyság szerint, sorba
rendezni 100-as számkörben;
találja meg a számok helyét a számegyenesen;
ismerje fel a számok összegalakját, különbségalakját,
kéttényezős szorzatalakját, és hányados alakját;
tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100as számkörben;
végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználattal
100-as számkörben;
ismerje biztonságosan a kisegyszeregyet;
ismerje a maradékos osztást;
ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat;
tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat

3. osztály














Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es
számkörön belül.
Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték
szerint.
Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba
rendezni.
Ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédjait, tízesekre,
százasokra kerekített értékét.
Tudja értelmezni, eszközzel elvégezni a szóbeli összeadást,
kivonást, szorzást és osztást.
Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal.
Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es
számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval)..
Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.
Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási
algoritmus alkalmazásával.
Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg
néhány tulajdonságukat.
Tudjon előállítani síkidomokat tevékenységgel.
Ismerje és használja a mérőeszközöket és mértékegységeket
gyakorlati mérések során.
Tudjon megoldani egyszerű szám és szöveges feladatokat a
tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, l,
dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc).

4. osztály







tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani;
tudja kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni;
legyen képes összefüggések felismerésére;
tudja eldönteni állítások igazságtartamát, egyszerű igaz, hamis
állításokat fogalmazni;
tudja megkeresni egyszerű nyitott mondatok igazsághalmazát;
ismerje és segítséggel alkalmazza a szöveges feladatok
megoldási algoritmusát;
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tudjon folytatni egyszerű számsorozatokat a felismert szabály
alapján



A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való
ábrázolása, két szám összehasonlítása.
A tízes számrendszer biztos ismerete.
Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a
természetes számok körében.
Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek, (legfeljebb ezredeket
tartalmazó) tizedes törtek összeadása és kivonása két tag
esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.
Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása
következtetéssel.
Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.
Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.
Felezőmerőleges szemléletes fogalma.
Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének
és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben.
Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb
átváltások konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat,
űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei.
Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események
felismerése.
Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

5. évfolyam
















6. évfolyam
















Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi
szituációk megfogalmazása szóban és írásban.
Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma.
Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel.
2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági
feladatok megoldása következtetéssel.
Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása
szabadon választható módszerrel. Biztos tájékozódás a
derékszögű koordináta-rendszerben.
A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.
Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.
Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás,
szakaszfelező merőleges szerkesztése.
Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.
Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben.
A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása.
Konkrét feladatok kapcsán a biztos és lehetetlen események
felismerése.
Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

7. évfolyam




Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos,
érthető szóbeli és írásbeli közlése.
Egyszerű állítások igazságának eldöntése.
Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén.
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Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek,
törtek, tizedes törtek körében egyszerű esetekben.
10 pozitív egész kitevőjű hatványai. 10-nél nagyobb számok
normálalakja.
Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása
egyszerű konkrét feladatokban. Egyszerű százalékszámítási
feladatok.
Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös
többesének megkeresése.
Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.
Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű
estekben.
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány
taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése.
Szög(fok), hosszúság, terület, tömeg, űrtartalom, idő mérése, a
szabványos mértékegységeinek ismerete.
Háromszögek területének kiszámítása.
Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.
Szögfelező szerkesztése.
Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.
Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.
Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a
forgáshenger felismerése, jellemzése.
A gyakoriság fogalma.
Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.

8. évfolyam
















Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás.
Szövegértelmezés egyszerű esetekben.
A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét
halmaz esetén.
Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az
összes eset felsorolása.
Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben
a racionális számkörben.
Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének
kiszámítása.
Elsőfokú egyenletek megoldása.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel,
egyenlettel.
Az mx+b függvény és ábrázolása konkrét racionális
együtthatók esetén.
Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és
térfogata.
Adott pont eltolása adott vektorral.
Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.
Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül).
Relatív gyakoriság. Leggyakoribb és középső adat
meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban.
Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben.

Természetismeret
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5. osztály





























legyen képes a természeti formák, élőlények, egyszerű
jelenségek, folyamatok megfigyelésére, tapasztalatainak
összegzésére és ismertetésére,
tudjon tanári irányítással egyénileg és csoportban dolgozni,
legyen képes az élő és élettelen világ ok-okozati
összefüggéseinek felismerésére, példákkal történő
illusztrálására,
használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet és az önálló
ismeretszerzés megismert technikáit
ismerje a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti
kapcsolatot,
a térkép jelkulcsának használatával igazodjon el – elemi
szinten – Magyarország domborzati-vízrajzi, közigazgatási és
egyszerű tematikus térképein,
ismerje az időjárási elemek területi, időbeli változásai közötti
összefüggéseket,
fogalmazza meg, milyen az aktuális időjárás,
tudjon különbséget tenni az időjárás és az éghajlat között,
ismerje hazánk éghajlatának jellemzőit,
ismerje fel a legfontosabb felszínformákat a valóságban és a
térképen,
ismerje fel leírásból, jellemző álló- vagy mozgóképről hazánk
nagytájait. Értse a felszínük kialakulásában résztvevő
folyamatok egymásutániságát, összhatását,
tudjon példákat mondani a haza nagytájak természeti-,
társadalmi-, környezeti értékeire,
legyen képes felismerni, megnevezni és jellemezni az őszi és a
tavaszi kertben megismert élőlényeket,
ismerje és hasznosítsa a gyümölcs- és zöldségfélék
táplálkozásban betöltött szerepét, fogyasztásuk egészségügyi
szabályait,
tudja, hogy a kert élőlényei környezetükkel és egymással
szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban élnek,
ismerje az ember természetformáló munkáját a kultúrnövények
kialakulásának és az állatok háziasításának folyamatában,
ismerje fel és tudja jellemezni a megismert állatok küllemét,
testfelépítését, életmódját és az emberhez való kapcsolatát,
ismerje a háziállatok tenyésztésének célját és az egészséges
állattartás ismérveit,
rendelkezzen a növényi és állati termékek fogyasztásának
elemi egészségügyi ismereteivel és gyakorlatával,
sajátítsa el és használja a mindennapi életében a helyes
fogyasztói magatartás ismereteit,
törekedjen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az
állatvédelmi szabályok betartására,
ismerje fel a környezetében tapasztalható környezetkárosító
tevékenységeket, folyamatokat

6. osztály
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legyen képes mérések, vizsgálódások önálló végzésére, a
megszerzett tapasztalatok elemzésére, összegzésére és a mért
adatok értékelésére,
tudjon vizsgálatokat, egyszerű kísérleteket – leírás alapján –
fegyelmezetten az érintésvédelmi, tűzvédelmi és
balesetvédelmi szabályok betartásával végezni,
használja megfelelő biztonsággal a szaknyelvet,
legyen képes a konkrét tényektől, jelenségektől,
összefüggésektől elvonatkoztatni, általánosítani,
ismerje fel, értse, és tudja példákkal bizonyítani az élő és
élettelen világ oksági összefüggéseit,
tudjon tájékozódni a Földön: a kontinensek, óceánok
egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározásával,
valamint a földrajzi fokhálózat segítségével,
helyezze el Magyarországot Európában és a mérsékelt
éghajlati övezetben,
ismerje a Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek
kialakulása közötti oksági összefüggést,
tudja megmagyarázni a Föld tengelykörüli forgásával a
nappalok és éjszakák váltakozását,
ismerje fel a Nap-Föld viszonyának modellezése segítségével a
Föld Nap körüli keringése (tengelyferdesége) és az évszakok
kialakulása közötti összefüggést,
tudjon példákat mondani a földfelszín kialakulásában, a talaj
keletkezésében résztvevő folyamatokra, ismerje fel
egymásutániságukat vagy egyidejűségüket,
ismerje a felszín, az éghajlat és a folyók jellemzői közötti
összefüggéseket,
ismertesse a víz körforgásának, a külső vizek munkájának
folyamatait,
válasszon ki jellemzői alapján néhány könnyen felismerhető
kőzetet,
ismerje a hazai életközösségek területi elhelyezkedését, az
élőhelyek környezeti tényezőit, életfeltételeit,
ismerje fel, nevezze meg, és a megismerési algoritmusok
segítségével tudja jellemezni hazánk életközösségeinek
élőlényeit,
ismerje az élőlények egymás közötti kapcsolatait, az
életközösségben betöltött szerepét,
értse és tudja példákkal bizonyítani az élőlények igénye és
előfordulása; környezete, szervezete és életmódja, a szervek
felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggéseket,
legyen képes az életközösségek élőlényeit a megismert
rendszertani kategóriákba besorolni,
tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani,
tudatosuljon benne a megismert élőhelyek és élőlények
veszélyeztetettsége,
ismerje a nemzeti parkok értékmegőrző szerepét és
legjellemzőbb természeti kincseit,
lássa a természet védelmének fontosságát,
rendelkezzen környezettudatos szemlélettel és magatartással,

Mátyás Király Általános Iskola Házirendje
Hatályos: 2016. november 1-től

- 33 -



ismerje és becsülje hazánk tudósainak életét, munkásságát.



A tanuló tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi,
írásos, szóbeli) között.
Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt korábban
és később, illetve mennyivel.
Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek,
helyszínek kapcsolhatók.
Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a
kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával.
Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző
léptékű térképeken megmutatni.
Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez.
Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos
eseményei között.
Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat.

Történelem
5. osztály









6. osztály







A tanuló tudjon a korszakra jellemző képeket, tárgyakat,
épületeket felismerni.
Tudjon információt gyűjteni adott történelmi témában - tanári
segítséggel.
Tudjon tanult történetet önállóan elmesélni a kerettantervben
megjelölt fogalmak felhasználásával.
Tudja a tanult történet lényegét kiemelni.
Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni tanári segítséggel.
Tudjon távolságot becsülni és számításokat végezni történelmi
térképen.

7. osztály










A tanuló tudjon önállóan vázlatot készíteni az adott témáról.
Tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott történelmi
témáról, megadott ismeretterjesztő irodalom alapján.
Tudjon egyszerű történelmi tárgyú táblázatokat, grafikonokat,
diagramokat értelmezni néhány mondatban.
Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és
sorrendjét, ismerje egy-egy korszak fontosabb jellemzőit.
Tudja, hogy a kerettantervben szereplő személyeknek mi volt a
jelentőségük az adott időszakban.
Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok
fontosabb eseményeit.
Tudja egy-egy ország területváltozásait térképről leolvasni.
Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes történelem
megjelölt személyei közül kik voltak kortársak.
Életkorának megfelelő szinten legyen képes különböző
forrásokból ismeretek összegyűjtésére, osztályozására,
elemzésére, a köztük lévő összefüggések keresésére és azokból
következtetések levonására.

8. osztály


A tanuló tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást
tartani.
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Tudja, mi történt Európa más régióiban a magyar történelem
egy-egy kiemelkedő eseménye idején.
Tudjon összefüggéseket találni a történelmi események és a
technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között.
Tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem fontos
fordulópontjait, idejét.
Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb
vonásait.
Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást
összehasonlítani.
Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének
alapelemeit.
Helytörténeti ismeretek birtokában környezetének,
lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja helyezni a
megismert történeti folyamatokban.

Vizuális kultúra
1. osztály









Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat
rendeltetésszerűen használni.
Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb).
Ismerje fel a fő színeket, a fehéret és a feketét.
Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni.
Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására.
Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy
látványra rácsodálkozni.
Tudja mi a sík, tömeg, térforma (tapasztalás, érzékelés).
Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör.

2. osztály








Tudja, mi az ismétlés, ritmus.
Tudja személyes élményeit megjeleníteni képi formában.
Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát létrehozni.
Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére.
Ismerje fel a műalkotások témáit.
Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni modellezés után.
Legyen képes egyszerűbb tárgyak ábrázolására közvetlen
szemlélet és emlékezet után.










Tudja, mi az azonosság, hasonlóság.
Ismerje a fő- és mellékszíneket.
Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni.
Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni.
Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.
Ismerjen néhány népművészeti technikát.
Legyen képes alkalmazni néhány technikát. (pl. szövés, fonás)
Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket
felismerni, új jeleket alkalmazni a közlekedés vagy
tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen.
Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának
elemzése során.
Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát.

3. osztály




4. osztály
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Ismerjék a vizuális nyelv alapelemeit, tudják a kifejezési
szándéknak megfelelően használni a kompozíciós eljárásokat.
Legyenek képesek személyes élményeik életkoruknak
megfelelő szinten történő megjelenítésére képen és
plasztikában.
Legyenek képesek tárgyak folyamatos megfigyelésére,
megjelenítésére megfigyelés alapján.
Legyenek képesek tárgyak különböző nézeti rajzának
elkészítésére.
Tudják a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap
helyzetét.
Ismerjenek legalább három műalkotást és azok alkotóját.
Tárgyalkotás során ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi
szabályokat.

5. osztály










A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő
alkalmazása az alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet
segítségével és megfigyelés alapján.
Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő
használata a képalkotásban.
Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális
megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű mozgásélmények,
időbeli változások megjelenítése.
A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek
analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása.
Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző
helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű
tevékenység során.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján
egyszerű következtetések megfogalmazása.

6. évfolyam








Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata
az alkotótevékenység során.
Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.
A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a
vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása.
Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgyak
felismerése.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések
megfogalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

7. évfolyam





Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló
alkalmazása.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos
alkalmazása az alkotótevékenység során adott célok kifejezése
érdekében.
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata különböző
célok érdekében.
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Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének
kifejező vagy közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és
következtetések megfogalmazása.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges
megjelenések egyszerű értelmezése.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján
összetettebb következtetések megfogalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

8. évfolyam














Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állóképmozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos használata az
alkotótevékenység során.
A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális
kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb
feldolgozása kapcsán.
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online
kommunikáció szövegszervező alapeszközeinek felismerése.
Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság
ábrázolásához való viszony, alkotói szándék és nézői elvárás
karaktere szerint.
Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok,
stílusirányzatok megkülönböztetése és a meghatározó alkotók
műveinek felismerése.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb
elemzése, összehasonlítása.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések
megfogalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

Technika
1. osztály




A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges
veszélyérzet.
Alapvető háztartási feladatok, eszközök gépek és az ezekkel
kapcsolatos veszélyforrások ismerete.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és
célszerű öltözködés terén.

2.osztály





Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos,
balesetmentes használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása.

3.osztály




Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek –
háztartási praktikák –elsajátítása és begyakorlása.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
A hétköznapokon használatos anyagok felismerése.

4. osztály



Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök célszerű megválasztása,szakszerű
balesetmentes használata.
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A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.



Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő
munkatevékenységekről.
Elemi rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és kivitelezés
során.
Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről.

5. osztály




6. osztály




A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá,
környezettudatossá takarékossá célszerűvé válása.
A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szabályainak
biztonságos alkalmazása.
A vasúti közlekedésben való biztonságos részvétel.
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