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Jelen házirend a nevelőtestület és a tanulók közös akaratából, a nevelőtestületi tagok, a
diákönkormányzat javaslatára a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének
előterjesztése nyomán, a nevelőtestület elfogadó határozatával a diákönkormányzat és a szülői
közösség vezetőségének egyetértésével született, a függelékben felsorolt jogszabályi előírások
figyelembevételével. Az elfogadással egy időben a 2016-ban elfogadott Házirend hatályát veszti.

I. BEVEZETŐ
1. A házirend célja, hatálya, tartalma és nyilvánossága
A házirend célja
A házirend intézményünk önálló, belső jogforrása, mely a fenntartó döntéseivel, a szervezeti és
működési szabályzattal és a pedagógiai programmal együtt határozza meg az intézmény belső
működését.
Házirendünk meghatározza a tanulói és a kollégiumi jogok gyakorlásának, valamint a
kötelezettségek teljesítésének módját, valamint az intézményünk által elvárt viselkedés szabályait.
Az alábbiakban szereplő előírások feladata, hogy biztosítsák intézményünk törvényes működését,
a nevelés-oktatás zavartalan megvalósítását és segítsék az iskola közösségi életének
megszervezését.
A tanulói házirendet a vezető előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el. A házirend biztosítja a
működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és
lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. Elősegíti az iskola pedagógiai programjának
megvalósítását, szabályozza a belső rendet, ezért követése kötelező mindenki számára.
Intézményünk minden diákja kulturált, udvarias és segítőkész magatartással:
 tartsa be mindenkor a társadalmi együttélés szabályait,
 méltó viselkedésével járuljon hozzá az iskola jó hírnevéhez,
 védje az iskola becsületét, őrizze meg és gazdagítsa hagyományait,
 óvja saját és társai épségét és a közösség tulajdonát!
A házirend hatálya
● A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola és a kollégium teljes
területén, illetve a szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban, az éves
munkatervekben meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken.
● A házirend betartása kötelező minden, az óvodával, az iskolával, a kollégiummal
jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra és alkalmazottra. Előírásai értelemszerűen
alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes képviselőiként
gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. Továbbá az iskolát felkereső,
az iskolával jogviszonyban nem állókra is, bizonyos kérdésekben a gyakorlati oktatásban
résztvevő gazdálkodó szervezetekre is.
● Előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül
szervezett programokra is vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program alapján az iskola
szervez, és amelyeken az iskola látja el a tanulók felügyeletét.
● A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes.
● A házirendet a nevelőtestület fogadja el, a tanulók és a szülői közösség vezetőségének, az
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Intézményi Tanács egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását
meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti.
● A házirend megsértése esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a jelen
házirendben megfogalmazott fegyelmező intézkedések alkalmazhatóak.
A házirend tartalma
Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott:
● tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és
a tanórán kívüli foglalkozásokkal,
● az iskola helyiségei az iskolához tartozó területek használatával, az egészségvédelmi,
baleset-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírásokkal,
● a taneszközökért és az iskola felszereléséért felelősséggel, a tanuló távolmaradásával, a
jutalmazással és a fegyelmező intézkedésekkel kapcsolatos helyi szabályokat.
A házirend nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulóinak, az iskola dolgozóinak, a
szülőknek) meg kell ismernie.
A házirend megtekinthető az intézmény:
 portáján
 irattárában
 könyvtárában
 nevelői szobájában
 kollégiumában
 az intézményvezetőnél
 az intézményvezető helyetteseknél
 osztályfőnököknél
 diákönkormányzatot segítő nevelőnél
 szülői közösség vezetőségének elnökénél
 az intézmény honlapján (www.eselypedagogia.hu).
Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre
vonatkozó szabályait minden tanév elején
 a tanulókkal az első osztályfőnöki órán,
 a szülőkkel az első szülői értekezleten ismertetni kell.
A tanév közben módosított házirendet az osztályfőnöknek ismertetnie kell
 a hatályba lépést követő első osztályfőnöki órán,
 a hatályba lépést követő első szülői értekezleten.
A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, intézményvezető
helyettesektől, az osztályfőnököktől.
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II. A MŰKÖDÉS RENDJE

1. Az intézménybe történő felvétel/beíratás
Az intézménybe történő felvétel előtt a szülők tájékoztatást kapnak az iskolában folyó oktatónevelő munkáról. A tájékoztatás formái: szülői értekezletek, nyílt napok, írásos tájékoztatók,
egyéni kérésre személyes megbeszélés és tájékoztatás.
A tanuló az iskolával – a beíratás napjától – tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogok gyakorlása
az első tanév megkezdésekor jön létre.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
 születési anyakönyvi kivonat,
 lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 oltási könyv,
 a szülő személyazonosságát igazoló igazolványa.
Továbbá:
 a szakértői és rehabilitációs bizottság megállapítása a sajátos nevelési igényről,
javaslat a gyermek/tanuló intézményünkben történő nevelésére-oktatására,
egyúttal az intézményünk kijelölése,
 a gyermekvédelmi kedvezményt igazoló határozat, ha jogosultak a kedvezményre,
 a gyermekorvos vagy szakorvos véleménye, ha szűrővizsgálat, gyógy- vagy
könnyített testnevelésre utalja/javasolja,
 ha a szülő felügyeleti jog gyakorlója nevelőszülői, gondozó, gyám, illetve különélő
szülő, akkor a kijelöléséről/távoltartásról/elhelyezésről stb. szóló bírósági vagy
gyámhivatali határozat/jegyzőkönyv.
A kollégium lakója lehet az intézmény azon tanulója, aki elfogadja és betartja a kollégium
házirendjét és egészségileg alkalmas a közösségi életre.
Kollégiumi tagságot kérhet - a tanulmányok kezdetekor, vagy évközben - írásban a szülő,
gondviselő. A kollégiumi tagság keletkezése során, a házirend kézbeadásával tájékoztatjuk a
kollégistákat és szülőket a kollégium házirendjéről.
A kollégiumi tagság egy tanévre szól.

2. A tanulói/kollégiumi jogviszony megszűnése
A tanulói jogviszony megszűnése – a Nemzeti Köznevelési Törvénnyel összhangban – a
következő esetekben következik be:
 általános/szakiskolai tanulmányait befejezte,
 más közoktatási intézményben folytatja tanulmányait,
 tankötelezettsége megszűnt.
Kollégiumi tagság megszűnése:
 a mindenkori tanév végén
 a tanulóviszony megszűnésével
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a szülő írásos kérvénye alapján
fegyelmi eljárás következtében.

3. Az egyéni munkarenddel kapcsolatos szabályok
A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete
indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából
előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A
szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a
felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be
kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül
fel. Jogszabályban meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell- 2011. évi CXC.
törvény 45.§ (5) bekezdés.
Egyéni munkarenddel történő tanulói jogviszony keletkezése
 szülő, nagykorú tanuló kérelmére - 20/2012 EMMI rendelet 75§ (1)
 szakértői bizottság, nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján - 20/2012 EMMI rendelet 75§
(3)
 szakorvosi javaslatra
Az egyéni munkarenddel haladó tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok
a jogok, mint azokat, akik iskolába járnak. Bizonyítványában az egyéni munkarend rögzítésre kerül.
Félévkor és év végén osztályozóvizsgát kell tennie.
 Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján egyéni munkarend
keretében tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel.
Félévkor és év végén osztályozóvizsgát ebben az esetben is kell tennie.
 Szakorvosi javaslat, szakértői vélemény alapján keletkezett egyéni munkarend - esetén az
iskola feladata a tanuló felkészítése. Félévkor és év végén osztályozóvizsgát kell tennie.
 Az egyéni munkarenddel haladó tanuló szorgalmát és magatartását osztályzattal nem
értékelik.
3.1 A kérelem benyújtása






A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig
nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az
esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését
megakadályozó körülmény merül fel.
A felmentést engedélyező szerv dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének egyéni
munkarend keretében tehet eleget. Az eljárás során a felmentést engedélyező szerv
megkeresheti a gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót,
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyámot. Az
eljárásban a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az
osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az
iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a következő félévtől
csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.
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A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet
megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.
A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül
intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított
harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás
tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek.
A perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az
egyesbíró a perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három
hivatásos bíróból álló tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb egyesbíró nem járhat
el.
A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
148. §-a szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket.

3.2 Az intézményvezető hatásköre
2019. szeptember 1-től az egyéni munkarenddel kapcsolatos döntések az Oktatási Hivatal
hatáskörébe tartozik, az intézményvezetőnek nincs jogköre az egyéni munkarenddel kapcsolatosan.
4. Tanítási rend
4.1 Nyitva tartás és gyülekezés
Az iskolába, óvodai csoportba érkezés, az épületben tartózkodás szabályai:
A tanulók az Általános Iskolában tanítási órára, ill. a Szakiskolában elméleti oktatásra 7.00 órától7.50 óráig kötelesek beérkezni. A Szakiskolai gyakorlati oktatásra 6.50 órától- 7.00 óráig kell
megérkezni. Az iskolába érkezés legkorábbi időpontja 6.50. A tanítás kezdetéig idejüket eszközeik
előkészítésével, az órai munkára való felkészüléssel töltik el.
Az óvodai csoportban 7.00 órától 17.00 óráig tartózkodhatnak a gyermekek.
Gyulai Pánczél Imre Tagintézményünkben az iskola napirendje
7.00 – 7.45 Ügyelet az iskola aulájában
7.45 – 7.55 A tanteremben felkészülés a tanórára
7.55 – 8.00 Reggeli, közös tájékoztató
8.00 – tól
Órarend szerinti tanítás
A tanulók a tanítási idő alatt, illetve az óraközi szünetekben az iskola területét csak felnőtt
kíséretével hagyhatják el. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak
a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken
felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.
A tanuló tanítási idő alatt (elméleti és gyakorlati oktatásra is vonatkozóan) az iskola épületét nem
hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére,
az
osztályfőnök/intézményvezető
helyettes/intézményvezető/tagintézményvezető
írásos
engedélyével lehetséges.
A kerékpárral érkező tanulók az általános iskolában az utcai, a szakiskolában az udvari
kerékpártárolót használják.
A szülők gyermekeiket a porta előteréig kísérhetik, kivéve az autizmussal élők, értelmileg
akadályozottak és az óvodás gyermekek szülei. A gyulai Pánczél Imre Tagintézményünkben
kiegészítve mindez a fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevőkkel. Ettől eltérést egyedi esetekben,
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a gyermek állapotától függően az osztályfőnök engedélyezhet.
A támogató szolgálatok által hozott tanulókat a pedagógusoknak mindenkor át kell venniük.
Az általános iskola épületének elhagyásakor a tanulókat a pedagógusok, illetve a pedagógiai
asszisztensek szervezetten engedhetik ki.
Tanítási órák, illetve tanórán kívüli foglalkozások után tanulók az iskola épületeiben csak további
tanári, asszisztensi felügyelet mellett maradhatnak.
A tanuló csak az intézmény vezetője által kiállított és aláírt igazolással maradhat távol a délutáni
foglalkozásokról.

4.2. Csengetési rend, a szünetek rendje
A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. Az elméleti
tanórák 45, a gyakorlati foglalkozások 60 percesek. Óra és szünetrövidítést rendkívüli esetekben
az intézményvezető/tagintézményvezető rendelhet el. A rövidített órák csengetési rendjét az
intézményvezető határozat formájában hirdeti ki.

CSENGETÉSI REND
ÓRA

Általános Iskola

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8:00-8:45
8:55-9:40
10:00-10:45
10:55-11:40
11:50- 12:35
12:40- 13:25
14:00-14:40
14:45-15:25

Szakiskola: elméleti
oktatás
7:10- 7:55
8:00-8:45
8:55-9:40
10:00-10:45
10:55-11:40
11:50- 12:35
12:40- 13:20
13:25- 14:05
14:10- 14:50
14:55- 15:35

Szakiskola: gyakorlati oktatás
7:00- 8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

A szünetek rendje
 A tízórai elfogyasztása a 2. szünetben a tanteremben, ill. az ebédlőben történik.
 Abban az esetben, ha a szakiskolában a gyakorlati oktatás 15 órakor, vagy az után ér véget,
a tanulók 13.30-14.00 között ebédszünetet tartanak.
 A szünet végét jelző csengőt követően a tanulók sorakozó után, pedagógus kíséretével
foglalják el az osztálytermeket.
 A szünetek rendjéért az ügyeletes nevelők és segítőik - az ügyeletes tanulók - a felelősek.
 Szünetekben a tanulók tartózkodási helyét (udvar, osztályterem, folyosó) az ügyeletes
nevelők határozzák meg.
 Az ügyeletes tanár utasításait be kell tartani!
 Minden tanulónak a saját és társai testi épségének megóvása érdekében kell a közlekedési
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rendet és a tartózkodásra vonatkozó rendelkezést szigorúan betartani!
A rend betartását az ügyeletes tanulók útmutatásaikkal segítik.
Az székhely intézményi általános iskolában az aulában órára várakozni csak a
számítástechnika, illetve az előadó teremben lévő tanítási óra előtt lehet.
A tantermeket zárni kell! A tanterem kulcsának felvétele a portán történik az érintett
pedagógus által.

4.3. A szakképzésre vonatkozó szabályok









A tanítási órák belső rendjét a szaktanár határozza meg. Tanítási óra alatt a tanuló nem
tartózkodhat az oktatási helyiségen kívül. A tanuló fegyelmezetlen magatartásával senkit
nem hozhat hátrányos helyzetbe, és nem akadályozhat a tanulásban.
A gyakorlati oktatás a gyakorlati órarend szerint folyik.
A tanév munkarendjében meghatározott tanítás nélküli munkanapok a gyakorlati oktatásra
is vonatkoznak. A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére
nem kerülhet sor az elméleti képzési napokon; a szakképző iskola által szervezett olyan
rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelező; a tanuló tanulmányok alatti
vizsgája és a tanulmányokat befejező komplex szakmai vizsgája napjain.
Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább
harminc perc megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a képzési időn belül.
A gyakorlati foglalkozáson a tanulónak munkavégzésre alkalmas állapotban és tiszta
munkaruhában kell megjelenni. A munkaruha tisztításáról a tanuló köteles gondoskodni.
A tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodással megszervezett gyakorlati
oktatás esetén a tanuló köteles betartani a gyakorlóhely szabályait. Az intézmény
kapcsolattartóján keresztül a foglalkozási napló alapján tájékozódik a tanuló által végzett
gyakorlati tevékenységről.

5. A tanórai foglalkozások rendje
A tanítási órák és a foglalkozások










az általános iskolában 8.00 -16.00-ig, a szakiskolában 7.10 – 16.00-ig tartanak
a gyakorlati foglalkozások 7.00-kor kezdődnek
a gyakorlati és elméleti oktatás óráinak időtartama különbözik; a gyakorlati órák között
egy alkalommal 20 perc szünet a törvény által előírt módon biztosított; a főétkezésre
fordított szünet időtartamát az órarend tartalmazza
a tanítási órák a 6. óráig 45, ezt követően 40 percesek; a szakmai gyakorlati órák 60
percesek, ettől eltérni a tanulócsoportok sajátos tanulási, terhelhetőségi készültségükhöz
igazodóan, a pedagógus döntése alapján lehetséges, biztosítva minden esetben a tanulók
felügyeletét
az általános iskolában 7.50-től, azaz a jelző csöngetés után kötelező a tanteremben
tartózkodni
a tanórai munkához szükséges taneszközöket és felszereléseket a tanulók kötelesek
magukkal hozni, előkészíteni, testi nevelés óra előtt átöltözni
a tanulók kötelesek számot adni felkészültségükről, a tanár által kért módon
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a tanulók érdemjegyei az ellenőrzőben, tájékoztató füzetben kerülnek beírásra
az érdemjegyeket, a szöveges értékeléseket egy héten belül a szülővel, gondviselővel alá
kell íratni
a tanítási órán a mobiltelefont kikapcsolt állapotban a tanári asztalon kell tartani
mobiltelefon és egyéb saját tulajdonú informatikai, technikai eszköz elvesztéséért,
meghibásodásáért az iskola nem vállal felelősséget
a diákoknak a mobiltelefonnal szigorúan tilos kép-és hangfelvétel készítése társaikról,
tanáraikról azok tudta és beleegyezése nélkül
a tanítási óra után a tantermet rendbe téve, a szemetet összeszedve kell elhagyni
másik tanteremben folytatódó tanítási óra esetén, tanszereit, táskáját az adott teremben kell
elhelyezni; folyosón táskát, tanszereket hagyni nem lehet
az általános iskolában iskolarádión keresztül a jelző kicsengetés után lehet a közérdekű
hirdetéseket bemondani








6. Tanórán kívüli foglalkozások/tevékenységek rendje
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint
tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a
szakszolgálatok szakvéleményében és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások
kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell
jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozások tartását tanulók
közössége, a szülői szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az
intézmény vezetőjénél.
A szülőnek, továbbá ha a tanuló a tizennegyedik életévét betöltötte, a tanulónak írásban
nyilatkoznia kell arról, hogy a nem kötelező tanítási órákra történő jelentkezés
jogkövetkezményeit tudomásul vette.
A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. A
beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.
A könyvtár használati rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel/tagintézményvezetővel/
intézményvezető helyettese való egyeztetést követően, beleegyezésével – iskolai rendezvényeket,
programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény legkésőbb 21.00 óráig
befejeződik, valamint hogy pedagógus felügyelete mellett történik.
Az egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény
megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük.
Az osztálytermekben tartott osztályrendezvények után a tanterem takarítását – a pedagógus
felügyeletével – a rendezvényt szervező osztály végzi.
6.1 A napközi otthon/tanulószoba




az általános iskolánkban a napközi otthon/tanulószoba kötelező jelleggel működik,
indokolt esetben a tanuló a szülő írásos kérésére, az intézményvezető jóváhagyásával
felmentést kaphat a napköziben való részvétel alól
a házirend rendelkezéseit sorozatosan megsértő tanulók a napköziből – a szülő, a
gondviselő beleegyezésével – kizárhatók
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a napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével, a tanulók órarendjéhez
igazodva, de legkésőbb 14.00 órakor kezdődnek és maximum 16.00 óráig tartanak
akinek nincs órája vagy egyéb foglalkozása, annak kötelező 14.00 és 14.45 között a
tanulószobán tartózkodnia
ügyelet az intézményben 17.00 óráig biztosított
a napközibe érkezés akkor veszi kezdetét, amikor az utolsó órát tartó pedagógus a napközis
tanárnak, illetve asszisztensnek a tanulókat, a tanulócsoportokat átadja (ez a csak menzát
igénybevevő tanulókra is vonatkozik)
a tanulócsoportok átadása és átvétele minden pedagógus és pedagógiai asszisztens
munkaköri kötelessége
tanuló az általános iskola épületében felnőtt felügyelet nélkül nem tartózkodhat
ebéd előtti, valamint ebéd utáni tanítási óra nélküli időszakban a tanulók a napközis
évfolyamukban kötelesek a szabadidős tevékenységek kezdetét megvárni
a napközis foglalkozásokról tanuló csak a választott szabadidős tevékenység időtartamára
távozhat el
a tanulónak a napköziből való igazolatlan távolmaradását a szülő felé, a tájékoztató füzet
útján jelezni kell
a szülő a napköziben tartózkodás itt előírt időtartamától eltérő benntartózkodást indokolt
esetben kérhet
egyszeri kérések vonatkozásában az osztályfőnök a napközis nevelőtársával közösen dönt.
Egy hétnél hosszabb időtartamra vonatkozóan az intézményvezető/tagintézmény-vezető
döntése szükséges.

6.2 Tanórán kívüli kötelező foglalkozások
Tanulóink az órarendi óráikon felül sajátos nevelési igényükből eredő hátrányok kompenzálásra
irányuló habilitációs/rehabilitációs célú foglalkozásokon, felzárkóztatáson, 1-4 osztályig
differenciált fejlesztő foglalkozásokon, további egyéni képességeik minél jobb kibontakoztatása
érdekében tehetséggondozáson vesznek részt.
Annak a tanulónak, aki a szakértői véleményében foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való
részvételre kötelezett, e foglalkozásokról történő távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a
kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá.

6.3 Szakkörök
A szabadidős tevékenységek a tehetséggondozást, a képességfejlesztést, a szabadidő eltöltésének
tanulását szolgálják.
A tanulók érdeklődési köre szerint az iskolában szakkörök működhetnek. Szakköröket a
munkaközösség-vezetők javaslatai alapján szervez az iskola, a szakkörök vezetőit az
intézményvezető bízza meg. A szakkörvezető a szakkör működéséért szakmailag és pedagógiailag
felelős. A szakkör munkatervét és működési rendjét a szakkörvezető készíti el. A foglalkozásokról
szakköri naplót kell vezetni. A szakkörbe való jelentkezés önkéntes, az osztályfőnök és szaktanár
együttes véleményét figyelembe véve. Egy tanéven belül az elfogadott jelentkezés esetén a
tanulók számára a szakköri tagság kötelező. A szakköri tagság megszűnik, ha a tanuló
fegyelmezetlenségével a munkát akadályozza, vagy ha a tanulmányi eredménye vagy egészségi
állapota a tanév közben sokat romlik.
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A szabadidős foglalkozások befejezése után a tevékenységvezetőknek gondoskodniuk kell arról,
hogy a napközis tanulók visszamenjenek a napközis nevelőhöz, asszisztenshez.

6.4 Diáksportkör
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (diáksportkör) és edzéseket tartanak a pedagógusok.
Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági foglalkozásokon és versenyeken való
részvételre. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a pedagógusok szervezik a szorgalmi
időre. A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb
számban vegyenek részt.

6.5 A versenyek és bajnokságok
A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való
részvétele nemcsak kiemelkedő teljesítményük, hanem sajátos nevelési igényükből adódó egyéni
képességeik, készségeik, motivációjuk maximális figyelembe vételének függvényében lehetséges.
Mindezzel szolgálva azt a célt, hogy tanulóink látóköre szélesedjen, a versenyek, szereplések
nyújtotta élmények nyitva álljanak előttük.
Tanulóink az éves munkatervben meghatározott, települési, területi és országos versenyeken
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai
munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A versenyeken a tanulók a
szaktanár és az osztályfőnök egyetértésével vehetnek részt. A szereplés kritériumai: a verseny
kiírásának megfelelő területen való megfelelő teljesítmény, jó magatartás, szorgalom és
együttműködési készség.
A városi, területi, megyei, stb. versenyeken való részvétel (nevezés, kíséret, utaztatás stb.)
megszervezése a szakmai munkaközösségek feladata. Az ezzel járó költségek jóváhagyása a
fenntartó beleegyezését igényli. A nevezési díjak, a költségek térítéséhez a tanuló szociális
helyzetétől függetlenül az iskola és az alapítvány is hozzájárulhat.

6.6 Kirándulások
Az iskola a diákok részére kirándulásokat szervezhet, melyeknek célja – a pedagógiai program
célkitűzéseivel összhangban – hazánk tájainak és kulturális örökségének megismertetése,
kapcsolattartás a határon túli magyar diákokkal, az osztályok közösségi életének fejlesztése. A
kirándulások az iskola munkaterve alapján tanítás nélküli munkanapon, illetve lehetőség szerint
a tanítási szünetek időpontjában szerveződnek. A pedagógus költségeinek megtérítésére csak a
vezető által írásban elrendelt kirándulások esetében kerül sor.
Abban az esetben, ha az intézmény által szervezett programon való részvételhez/eljutáshoz
közlekedési eszköz igénybevétele szükséges, ahhoz előzetesen a szülők beleegyezését írásban kell
kérni.
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6.7 Kulturális események látogatása
Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a tanítási időn
kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára.

6.8 Egyéb rendezvények
Az iskola tanulói közösségei (diákönkormányzat, osztályközösségek, szakkörök, stb.) egyéb
rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvényeknek az adott közösség
munkatervében kell szerepelniük. Lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtani az intézmény
vezetőjéhez, ha a tanulók az iskola helyiségeit igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a
rendezvény időtartama érinti a tanítási időt.

7. A kollégium működésére vonatkozó szabályok

7.1 A kollégium napirendje
A kollégiumba vasárnap 14.00-tól 20.00-ig, hétfőn reggel 7.00 7.45-ig érkezhetnek a gyerekek, és
azt pénteken legkésőbb 17.00 óráig kell elhagyniuk. A kollégiumban hétvégén nem tartunk
ügyeletet, ezért ettől eltérni csak indokolt esetben, az intézményvezető/tagintézményvezető
engedélyével lehet.
A kollégium napirendi beosztása:
6.00
6.30
7.45
8.00
14.00
15.45
16.00

-

7.00
7.45
8.00
13.25
15.45
16.00
18.30

18.00
19.00
20.00
21.00

- 19.00
- 20.00
- 21.00

Ébresztés, tisztálkodás, öltözködés, hálórendezés
Reggeli
A tanulók átadása az ügyeletes nevelőnek és/vagy szaktanárnak
Délelőtti iskolai tanórák
Házi feladat készítése a kijelölt tanulókkal
Uzsonna
A gyermekfelügyelők, nevelők átveszik a gyerekeket. Levegőzés,
szabadidős foglalkozások, kiscsoportos tevékenységek szakkörök.
Vacsora
Hálórendezés, tisztálkodás, a kicsiknek lefekvés
Csoport kijelölt tanulói a megfelelő TV műsort nézhetik
Éjszakai pihenőidő

Ezek a napirendi időbeosztások kórtól és csoporttól függően eltérhetnek, csúszhatnak.
A kollégium napirendje szükség esetén (rendezvények, események stb.) eltérhet.
A kollégiumi rend további szabályozására vonatkozó előírások az SZMSZ-ben találhatóak.

7.2 A kollégiumi közösségben való együttélés általános normái
A kollégiumban a tanulók nagyobb közösségének minősül a mindenkori csoportlétszám. A tanuló
16

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI HÁZIRENDJE 2019

magatartása legyen öntudatos és fegyelmezett.
Dohányozni, szeszesitalt, magas koffeintartalmú energiaitalt, kábítószert fogyasztani, a kollégium
területére behozni tilos! Étkezni csak a kijelölt helyen, élelmiszert tárolni csak a meghatározott
helyen lehet.
A közösségi és személyes tulajdon védelme, az ésszerű takarékosság a kollégium egész
közösségének érdeke és kötelessége. A szobák dekorálásához előzetes nevelői hozzájárulás
szükséges. A szobában keletkezett kárt a szobaközösség téríti meg, ha a károkozó személy kilétére
nem derül fény.
A kollégiumban kisebb elektronikai eszközök (mobiltelefon, MP3-, MP4-lejátszó) a nevelői
szobában névvel ellátva leadhatók megőrzésre. Használatuk a felügyeletet ellátó felnőtt engedélye
alapján történhet. Az engedély nélkül használt készüléket a pedagógus elveszi, legkésőbb a távozás
időpontjában visszaadja.
A szobabeosztáson, a szobák elrendezésén és berendezésén csak engedéllyel szabad változtatni.
Szünetről, illetve hazautazásról az elutazás előtt meghatározott időben köteles a tanuló
visszaérkezni. Ha mégsem tud visszajönni, a távolmaradás okáról 24 órán belül értesítenie kell a
kollégiumot.
Csak nevelőtanári engedéllyel hagyható el a kollégium területe.

8. A fejlesztő nevelés-oktatás működésének főbb szabályai
A békéscsabai feladatellátási-helyen történő fejlesztő nevelés-oktatás heti 20 órás csoportos
foglalkozás keretében történő ellátása alkalmazkodik a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi,
Rehabilitációs és Módszertani Központ szokásrendjéhez.
Ennek megfelelően a tanórák kezdési időpontja 8.30 perc. Az órák időtartama 45 perc.
1-2 óra
tízórai szünet
3-4 óra

8.30-10.00
10.00-10.30
10.30-12.00

Az itt tanulók állandó felügyeletet igényelnek, amit az osztályban tanító gyógypedagógusok és
gyógypedagógiai asszisztensek látnak el. Az esetleges fertőzések megelőzése érdekében az
eszközök és a tantermek rendszeres tisztítása, a higiénés előírások fokozott betartása indokolt.
Az egyéni fejlesztés keretében ellátott tanulók esetében a gyermekkel foglalkozó gyógypedagógus
munkáját szükség esetén gyógypedagógia asszisztens segíti. A tanulók ellátásának helyszíne
állapotuknak megfelelően lehet: csoportszobában, Snoozelen szoba stb. A tanulók egyéni
órarendjét a gyógypedagógus készíti el és az intézményegység vezető hagyja jóvá.

III. AZ INTÉZMÉNY HASZNÁLATI RENDJE

1. Használati előírások
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1.1 Általános használati rend
● Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó
kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban
bekövetkezett értékveszteségekért, kivéve ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az
osztályfőnökének vagy az intézményvezető által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A
megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és megőrzését vállalja (ingyenes letét).
● Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének
jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan
alkalmas, a többi tanulót tankötelmének teljesítésében akadályozza vagy ártalmas az
egészségre és a testi épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles
azt jelenteni, illetve átadni a pedagógusnak, aki az elvett dolgot jól zárható szekrénybe helyezi
el, és haladéktalanul értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat
mikor veheti át. E cselekmény fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.
● Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúróés vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer,
robbanószerek.
● Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak dohányozni,
szeszes italt, energiaitalt és kólát fogyasztani tilos.
● Tanítási órákon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, kommunikátor, okostelefon
(smartphone), tablet, i-pad, walkmen, MP3-, MP4-lejátszó és bármilyen hordozható digitális
lejátszó vagy más, a tanítás-tanulás jelentős megzavarására alkalmas eszköz használata tilos!
● Tanítási órák elején a felsorolt eszközöket a tanári asztalon elhelyezett tartókba ki kell helyezni
és elvenni csak a szünetekben lehet. Amennyiben a felsorolt eszközök engedélynélküli
használata valósul meg a tanórán, azt a pedagógus elveheti. A pedagógus a tanuló szülőjének
adja vissza, vele/velük egyeztetett időpontban.
● A tanulók az iskolában (tanítási időben és utána is) csak pedagógusi felügyelettel
tartózkodhatnak! Az intézmény belső és külső terei csak a Házirend betartásával vehetők
igénybe!
● Az iskola területe tanítási idő alatt csak az ügyeletes nevelő vagy osztályfőnök engedélyével
hagyható el.
● A munka és balesetvédelmi előírásokat mindenki köteles megismerni és betartani, saját és
társai egészsége, épsége érdekében!
● A tantermekbe a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben, és kizárólag a
pedagógusok jelenlétében léphetnek be!
● Az épületen belül nem lehet:
∙
szaladgálni, labdázni
∙
másokat a közlekedésben akadályozni
∙
a diáktársakat rendbontással zavarni.

1.2 Nyitva tartás alatti folyamatos ügyelet, felügyelet biztosításának szabályai
A tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon az intézmény 7.00 órától 18.00 óráig tart nyitva.
Hivatalos munkaideje tanítási napokon 8.00 órától 16.00 óráig tart. Óvodában ettől eltérően 7.0017.00 óráig.
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Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az
intézményvezető/tagintézményvezető által engedélyezett, szervezett programokhoz kapcsolódhat.
Az intézményt egyébként zárva kell tartani!
Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.
Az órarend szerinti kötelező tanítási órák, és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a
tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel.
Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után, a tanulók felügyeletét az
ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok látják el. A reggeli nevelő ügyelete 7.30kor kezdődik, előtte a korábban érkezőknek felügyeletet biztosítunk 7.00-7.30-ig.

1.3 A tornaterem, mozgató és öltöző használatának rendje
●
A tornateremben csak nevelői felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. E fejezet
alkalmazásában testnevelő tanár alatt a testnevelés foglalkozást tartó osztálytanító, a testnevelés
szaktárgyi órát tartó helyettesítő pedagógus, továbbá a sport szakoktató is értendő.
●
Testnevelés óra után a tanulók az ajtónál sorakoznak és csak a testnevelő engedélyével,
vezetésével indulnak a kijelölt öltözőbe.
●
A sporteszközöket kizárólag felnőtt jelenlétében, engedélyével, illetve útmutatása alapján
lehet használni.
●
Az öltözők, a mosdók rendeltetésszerűen, felnőtt felügyelete mellett használhatóak. Az
öltözőt elhagyva lekapcsolják a villanyokat, és kulcsra zárják az öltözők ajtaját.
●
A testnevelés órákra az előírt felszerelésben kell megjelenni a tanulóknak:
- fiúk esetén- torna vagy edzőcipő, sportnadrág, atléta vagy póló
- lányok esetén- torna vagy edzőcipő, sportalsó és póló
●
A tanulónak akkor is jelen kell lennie a testnevelés órán, ha nincs felszerelése. A felszerelés
hiánya az éves tananyag teljesítésében hiányzásnak számít, ezt a hiányzást a következő órán be
lehet pótolni a testnevelő tanárral történt előzetes egyeztetés után.
●
Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben.
●
A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi előírásokat.
Baleset esetén, a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének.
Azok, akik nem állnak tanulói jogviszonyban az intézménnyel, bérleti szerződésben foglaltaknak

megfelelően használhatják a létesítményt. A szerződésben meg kell határozni a használat
időpontját, időtartamát és a felelős személy nevét. Az igénybevevő szervezetek, magánszemélyek
a szerződésben meghatározottak alapján kötelesek betartani a tűz- és balesetvédelmi
rendszabályokat, az okozott kárért anyagi felelősséget vállalnak. Minden meghibásodást időben
jelenteni kell az intézmény vezetőjének.
1.4 Az ebédlő használatának rendje
A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be.
Az ebédlőt a tanulók nyitva tartás alatt vehetik igénybe. A tanulók az ebédeltetésre beosztott
nevelő irányításával étkeznek, az intézményvezető helyettes/tagintézményvezető helyettes által
elkészített és közzétett, órarendhez igazodó időbeosztás szerint. Az ebédelés zavartalan
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lebonyolításában az ügyeletes tanárok, illetve a pedagógiai asszisztensek segítenek.
Étkezés előtt - az egészségvédelem érdekében - kézmosás szükséges.
Az ebédlőben önkiszolgálás van. Az étkezés megfelelő lebonyolítás feltétele, hogy a tanulók
képesek legyenek türelmes sorban állásra és udvariasságra.
Az étkezés befejezése után a tálcát, tányérokat, evőeszközöket a kijelölt helyen kell beadni.
A tanulók kötelesek a higiénés szabályokat, az ebédlő rendjét és a kulturált étkezés szabályait
betartani! Ellenkező esetben a rendbontó magatartás fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
1.5 A számítástechnikai terem használati rendje
A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak.
Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal jelenteni kell az
esetlegesen észlelt hibákat.
A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. Játékok telepítése
és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb hardver eszközök bevitele tilos.
Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott konfigurációs állományokat vissza kell
állítani az eredeti állapotába.
Használat során be kell tartani a vírusok elleni védekezés általános szabályait.
A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad.
A számítógépterembe ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos, a foglalkozások során meg
kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát.
A számítógépterem használati rendjére vonatkozó rendszergazdai utasításokat mindenki köteles
betartani.

1.6 A szakiskolai számítógép terem használatára vonatkozó előírások
 Tanár nélkül a teremben tanuló nem tartózkodhat, kérlek fegyelmezetten közlekedj a
teremben! Tilos rohangálni, lökdösődni.
 Mivel a gépterem „veszélyes üzem”, a balesetek elkerülése érdekében a legfontosabb a
FEGYELMEZETT VISELKEDÉS.
 Az óra alatt a tanár utasításainak megfelelő tevékenységet végezz!
 A gépeket, berendezéseket rongálni tilos, a szándékos rongálás anyagi felelősséggel jár.
 A termekben található elektromos csatlakozásokhoz, vezetékekhez, a gép kábeleihez
nyúlni, a számítógépeket vagy más, az Informatikai Rendszerhez tartózó berendezést
engedély nélkül megbontani súlyos fegyelmi vétségnek minősül.
 A tanárok és más iskolai dolgozók által használt gépeket a tanuló nem használhatja.
 A gépteremben csak a számítástechnikához szükséges felszereléssel lehet tartózkodni.
 A teremben enni, inni, rágózni tilos.
 A széken hintázni tilos és balesetveszélyes.
 Minden tanuló önálló gépen dolgozik. A szomszéd gépét, billentyűzetét, egerét piszkálni
nem szabad.
 Bármilyen probléma esetén a tanárodtól kérj segítséget.
 Munkáidat a saját fiókodba mentsd!
 Csak a megadott helyen levő állományokat használhatod, és csak a megadott helyre
mentheted munkáidat.
 A programok beállításait, látható felületét csak tanári utasításra változtathatod meg!
20

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI HÁZIRENDJE 2019










Idegen lemezt, pendrive-ot, okostelefont, mp-lejátszót a géphez csatlakoztatni tilos a tanár
engedélye nélkül, ha hoztál valamilyen programot, vagy vinni akarsz, azt is csak a tanár
ellenőrzése mellett teheted.
A számítógépre csak a rendszergazdák telepíthetnek programokat! Ne állítsd át a
számítógép beállításait – otthon kísérletezzél, gondolj másokra, akik kevésbé tudják
kezelni a gépeket!
A hangoskodás, fegyelmezetlen viselkedés eredményeképpen távoznod kell az óráról,
viselve annak következményeit.
A szabályok sorozatos megszegése következtében ki leszel zárva a számítástechnika
oktatásból.
A terem főkapcsolóját csak a tanár kezelheti.
Az eszközök esetleges meghibásodását, működési zavarát haladéktalanul jelentsd
tanárodnak!

Balesetmegelőzés


Az elektromos áram azért veszélyes, mert az izmokat összerántja. Izomköteg a szív is.
Áramütés esetén hiába próbáljuk meg elengedni a berendezést, izmaink összerándulnak,
és a foglyai leszünk.
 Nedves kézzel nem szabad elektromos berendezéshez nyúlni.
 Áramütés esetén az első teendőnk az elektromos berendezés áramtalanítsa! Ez a
főkapcsoló lekapcsolásával történik. Amíg ezt nem tettük meg, ne nyúljunk a sérülthez!
Ezt követően hívjunk segítséget!
 Az elektromos berendezések biztosítékokkal vannak védve, melyek védik a berendezés
használóját az elektromos balesetektől és, védi a berendezést a nagyobb károsodástól.
Gépek kiosztása a tanév első hetében










Az első informatika órán, a balesetvédelmi oktatás után a tanulók ülési sorrendet
választanak a számítógépek előtt – majd a tanévben mindenki a választott helyen dolgozik
és minden esetben csakis a választott gépet használhatja.
A tanulók a rendszergazda/szaktanár segítségével létrehoznak nevükkel ellátott tanulói
fiókokat, amely felületen dolgoznak a tanév során és ide mentik elvégzett feladataikat.
A tanulói fiókok jelszóval védettek, ezeket a rendszergazda/szaktanár/napközis tanár
számára kötelezően megadják, és ezt a jelszót kötelesek használni a tanév során.
Jelszóváltoztatás /elvileg erre nincs szükség/- csak a rendszergazda/szaktanár/napközis
tanár engedélyével történhet.
A rendszergazda/szaktanár/napközis tanár – minden tanuló saját fiókjának tartalmába,
böngészett oldalak, elvégzett feladatokra korlátlan betekintése van.
Az önkényesen megváltoztatott belépési jelszó a fiók törlése büntetést von maga után.
Más felhasználó nevének használata még annak engedélyével is tilos!
Másvalaki jelszavának kiderítésére irányuló bármely kísérlet tilos!

1.7 Könyvtárhasználat rendje
A könyvtári SZMSZ alapján.
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Kötelessége minden tanulónak a könyvtár berendezési tárgyait, állományát óvni. A kikölcsönzött
dokumentumokra vigyázni! Az esetleges rongálódás, elvesztés esetén a tanuló - a szülei által anyagi felelősséggel tartozik, amelynek mértékét a könyvtáros állapítja meg a Könyvtári
szabályzatban meghatározottak szerint. A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet
(tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb.) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.
Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv több évig használható állapotban
legyen.
Tanítási órán túli könyvtári foglalkozásokat a könyvtáros tanár, vagy a könyvtáros tanárral
egyeztetett időben és módon más pedagógus, illetve asszisztens is tarthat.
A könyvtár rendes nyitva tartási idejét a könyvtár bejáratára ki kell függeszteni!
1.8 Az intézménybe lépés látogatók számára
Idegenek az épületbe csak az ügyeletes portás ill. a technikai személyzet kellő tájékoztatása után
léphetnek be. A látogató köteles megnevezni a látogatott személyt vagy jövetele célját, és az
épületben való tartózkodás várható időtartamát.

1.9 A létesítmény/ek használatával kapcsolatos védő-óvó rendszabályok
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő-oktató munka, a kollégiumi napirend szokásos menetét
akadályozza, ill. az intézmény tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az
épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül:
● természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, belvíz, stb.)
● tűz
● robbantással történő fenyegetés
A védő-óvó rendszabályokat és a rendkívüli események során előírt kötelező intézkedések és
tudnivalók részletes leírását az intézményi SZMSZ tartalmazza.

2. Egészségvédelmi szabályok
2.1. A rendszeres egészségügyi ellátás rendje
Az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel a rendszeres kapcsolattartás – az SZMSZ-ben foglaltak
alapján – az iskolavezetés feladata.
Az iskolában a rendszeres egészségügyi felügyeletet az iskolaorvos és a védőnő biztosítja.
Feladatuk a szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly-, magasság- és vérnyomásmérés, látás-,
hallás- és ortopédiai vizsgálat), oltások előkészítése, valamint preventív jellegű előadások
megszervezése különböző korcsoportok számára.
● Az iskolaorvos az éves szűrések időpontját szeptember elején az intézmény igazgatójával
22

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI HÁZIRENDJE 2019

együttesen állapítja meg a tanítás rendjéhez igazodóan.
● Az alap-szűrővizsgálatok időpontjáról az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket.
● A megfelelő korosztályok oltásáról az iskolaorvos kellő időben írásban tájékoztatja a
szülőket. Amennyiben az előre bejelentett orvosi vizsgálatok, illetve a védőoltások ellen
az osztályfőnökhöz a szülő részéről nem érkezik írásbeli ellenvetés, úgy az iskola azt a
szülő beleegyezésének, hozzájárulásának tekinti.
● A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező.
● A vizsgálatokról előzetesen és az azok során felmerülő problémákról a szülők értesítést
kapnak.
● A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati
rendelőben évente, szorgalmi (tanítási) időben történik. A szűrővizsgálaton való részvételt,
valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.
● Az orvosi vizsgálatokra azok a pedagógusok kísérik a tanulókat, akiknek éppen órája lenne
velük.
● A szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulókat gyógytestnevelés
foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelező.
A tanulók az iskolaorvosi gondozást - ellátást a rendszeres szűrővizsgálatokon kívül kisebb
megbetegedések, sérülések ellátására, kezelésére vehetik igénybe, ezen túlmenően a lakóhelyük
szerint illetékes rendelőintézethez, háziorvoshoz kell fordulniuk.
Az egészségügyi asszisztens egészség-megőrzési tanácsadást tart a tanulók számára, valamint
igény szerint az iskolaorvos egészségügyi témájú osztályfőnöki, szaktárgyi órákat tart az osztályok
számára.
A tanulónál észlelt betegség, illetve baleset esetén az iskola értesíti a szülőt, biztosítja a gyermek
elkülönítését, szükség esetén elsősegélyt nyújt, orvost hív.

2.2 Iskola-egészségügyi feladatok
A tanulók egészségi állapotának szűrése, követése. A gyermekek időszakos, részletes orvosi
vizsgálata meghatározott évjáratoknál. Az üdülés, táborozás előtti vizsgálatok végzése.

2.3 Közegészségügyi és járványügyi feladatok
Iskolai kampányoltások elvégzése és dokumentálása a meghatározott korcsoportokban.
Járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző betegségek esetén a szükséges járványügyi
intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése.
Iskolai étkeztetés ellenőrzése. Azt a tanulót, akinél fejtetvességet találtak, haza kell küldeni, és
erről értesíteni kell szüleit, gondviselőjét.
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2.4 Elsősegélynyújtás
Az iskolában történő baleseti sérülések ellátására az arra képzett személyek jogosultak. A tanulót
háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz irányítjuk a szükséges és szakszerű ellátási forma
haladéktalan biztosítására.
Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, egészségügyi információ közlése a
szülőkkel és a pedagógusokkal.

2.4 Környezet-egészségügyi feladatok ellátása
Az intézményi környezet ellenőrzése. Az ellátott gyermekekről, tanulókról nyilvántartás vezetése,
jelentések elkészítése. A diákok egészségük védelmében az óraközi szünetek időtartama alatt – az
időjárás függvényében – a friss levegőn, az udvaron tartózkodjanak!
A tanulók tartsák tisztán és rendben környezetüket, ügyeljenek a mosdók, mellékhelyiségek
tisztaságára! Étkezni csak az ebédlőben, a folyosón, és a tízórai szünet időtartama alatt az
osztálytermekben lehet!
Tilos a dohányzás, a szeszesitalok, energia italok és kóla fogyasztása, és egyéb egészségkárosító
hatású anyagok (pl. kábítószerek) használata!

2.5 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó személy elérhetősége
A gyermekvédelmi felügyelő személyéről és elérhetőségéről a tanulókat és azok szüleit a tanév
kezdetekor írásban kell értesíteni, továbbá arról, hogy mely időpontban és hol kereshető fel.
3. A gyerekekre vonatkozó védő-óvó rendszabályok
Az óvó, védő előírásokat az iskola pedagógiai programjában foglalt teljes körű egészségfejlesztési
programban szereplő tartalmi követelményekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

3.1 Baleset- és tűzvédelmi előírások:
● A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a
szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség esetén (pl. osztálykirándulás)
életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét a
haladási naplóba, az első osztályfőnöki óra anyagaként piros színű tollal kell dokumentálni.
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● Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak
(technika, testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika), a pedagógus köteles az első
tanórában a tanulókat tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről
és azok megelőzési módjáról.
● A menekülési tervet az osztálytermekben jól látható helyen ki kell függeszteni.
3.2 Bombariadó esetén szükséges teendők
Bomba elhelyezéséről értesülő vagy bombát észlelő személy köteles azt azonnal jelenteni az
intézmény vezetőjének, és a környezetét riasztani mindaddig, míg a létesítmény központi riasztása
meg nem történt.
A bombariadót a hangosbemondón keresztül kell elrendelni. Technikai akadály esetén
hosszantartó csengetést vagy kolompolást kell alkalmazni.
Értesíteni kell a rendőrséget és a tűzoltóságot az alábbi adatok közlésével:
● intézmény neve és pontos címe
● hogyan szerzett az intézmény tudomást arról, hogy bomba van az épületben
● emberélet mennyire van közvetlen veszélyben
● a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma, a bejelentés ideje
Az intézmény kiürítését a bombariadó elrendelésekor azonnal meg kell kezdeni. A tanulók az órát
tartó nevelő vezetésével az érvényben lévő levonulási útvonalon keresztül hagyják el az épületet
és biztonságos helyre mennek, ahol a létszámot ellenőrzik. A pedagógusok törekedjenek a
gyermekek megnyugtatására, kerüljék a hangos beszédet, hirtelen mozdulatot. A pánikhangulat
megelőzése érdekében meg kell akadályozni, hogy gyermeket ellenőrizetlenül elvigyenek vagy
idegenek lépjenek az épületbe.
A bombariadó miatti tanítási elmaradás tanévhosszabbítást von maga után.
3.3 Közlekedési – és biztonsági – szabályok:
● Az általános, valamint a szakiskola épületében, a kollégiumban a folyosókon, a
tantermekben, az aulában, - egymás testi épségének megóvása érdekében - szaladgálni tilos!
● A tanuló az elektromos eszközökhöz - beleértve az audio-vizuális berendezéseket is -,
valamint a tanári asztalon elhelyezett tárgyakhoz, nem nyúlhat.
● Az ablakokat csak nevelői engedéllyel lehet kinyitni.
● A tanórák, illetve a délutáni foglalkozások után a tanuló és az őket foglalkoztató, felügyelő
felnőtt feladata a tantermek rendjének, tisztaságának biztosítása.
● A tanműhelyekben és a szakmai csoportok öltözőiben csak az adott időpontban gyakorlati
oktatáson részt vevő tanulók és szakoktatóik tartózkodhatnak.
● Szakmai gyakorlaton a megjelenés munkaruhában kötelező. Ennek hiányában nem vehet
részt a foglalkozáson, ami igazolatlan mulasztást von maga után.

4. Baleset-megelőzési előírások
5. Vagyonvédelmi és kártérítési felelősség
A vagyonvédelem és saját testi épségük miatt a tanulók csak a használati előírásoknak
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megfelelően használhatják, kezelhetik az intézmény felszerelési tárgyait, bútorait, eszközeit!
Mindenki köteles óvni az iskola berendezési tárgyait.
Az üres tantermeket és a szekrényeket mindig zárva kell tartani! A tantermek, öltözők zárásáról
a pedagógus gondoskodik.
Ha rongálás, káresemény történik, vagy veszélyes helyzet, körülmény tapasztalható, azonnal
jelenteni kell az osztályfőnököknek, vagy az intézmény vezetőinek!
A tanulók által okozott károkról a szülőt az osztályfőnök értesíti.
Társainak vagy az iskola tulajdonában történt szándékosan vagy/és fegyelmezetlenségből okozott
kárt az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint meg kell téríteni. Szándékos
károkozás esetén a mindenkori jogszabályok figyelembevételével kell a kártérítés mértékét
megállapítani.

5.1 Saját felelősségre behozott tárgyak
Minden tanuló saját tulajdonának védelme érdekében be kell tartania a tanszerei, személyes tárgyai
elhelyezésére vonatkozó szabályokat. Táskáját, az ebben elhelyezett személyes iratait, egyéb tárgyait,
tanszereit a tanteremben köteles elhelyezni. A folyosói szekrényekben csak az iskolában tartózkodás
idejére helyezhető el a felsőruházat. Az azon túli időben otthagyott ruhákat, illetve a talált és a portán
leadott tárgyakat tanév végéig őrizzük. Ezen idő alatt el nem vitt tárgyakat karitatív célra használjuk
fel.
Az iskolai munkához nem tartozó személyes dolgokért a tanuló saját maga vállal felelősséget!
Mobiltelefon, multimédiás lejátszó eszköz, szórakoztató elektronikai eszköz behozatala az iskolába
nem ajánlott, tanórákon és gyakorlatokon pedig - a fentieknek megfelelően - használata tilos.
Amennyiben a tanuló mégis behozza az említett eszközöket, úgy azokat tanítási órák és egyéb
foglalkozások alatt kikapcsolt állapotban a tanári asztalon elhelyezni köteles. A tanulóknál lévő
értéktárgyakat a testnevelés óra elején a felügyelt helyen lévő tároló dobozban lehet elhelyezni.
A Házirend előírása ellenére behozott és használt tárgyakat használatkor a pedagógus – átvételi
elismervény ellenében – megőrzésre átveszi, és azokat csak a szülő kapja vissza.
Az elveszett, megrongálódott tárgyakért, pénzért és egyéb értékekért az intézmény nem
vállal felelősséget.
A kerékpárral közlekedő tanulók a kerékpárjukat csak a kijelölt helyen, lezárva
helyezhetik el. Az intézmény felelősséget nem vállal a kerékpárokért.

6. Egyéb rendszabályok
Tilos az intézmény területére behozni:







rágógumit
napraforgómagot (szotyolát)
szennyező, veszélyeztető anyagokat
tudatmódosító szereket (alkohol, kábítószer)
energia italokat és kólát
dohányterméket
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 tűzgyújtásra alkalmas eszközt
 szúró, vágó eszközöket behozni.
Az iskolában plakátokat és hirdetményt kihelyezni kizárólag az erre kijelölt helyen,
előzetes engedéllyel (intézményvezetői vagy helyettesi) szabad!
Tilos az érintettek beleegyezése nélkül az elektronikus médiában, interneten bármilyen,
 személyiségi jogot érintő dokumentumot (álló- és mozgóképet, hangfelvételt)
 megjeleníteni. Ez alól kivételt képez a tanárok által oktatási és PR céllal készített
fotó és
 videofelvétel.
Az intézményben folyamatos portai szolgálatot kell biztosítani.
A portai szolgálatot ellátó személy az általa nem ismert személytől semmilyen csomagot,
tárgyat, sem megőrzésre, sem továbbításra nem vehet át.
Az épületben tartósan csak az intézményi munkavállalók, a beírt tanulók, a megbízás
alapján munkát végzők, valamint azok tartózkodhatnak, akik számára ezt az intézmény
vezetése engedélyezte.
Éjszaka csak az éjszakai szolgálatra beosztott munkavállalók, illetve az intézmény vezetői
tartózkodhatnak az épületben. Ettől eltérni csak az intézményvezető/tagintézményvezető
engedélyével lehet.
A beszállítók, hivatalos ügyet intézők, szerelők csak az indokolt ideig tartózkodhatnak
az intézményben, és csak a tevékenységük, elfoglaltságuk alapján indokolt helyiségeket
használhatják. A nem rendszeresen visszatérő személyek mellé, kísérőt kell biztosítani. A
kíséretet felelősséggel ellátó személy az aktuálisan szolgálatot teljesítő portás.
Az intézmény vezetői az általuk fogadott vendégekkel az intézmény bármely helyiségébe
beléphetnek. A vendégek itt tartózkodásának idejét csak az intézmény vezetője
korlátozhatja.
A közérdekű, valamint az intézményvezető és helyettesei telefonszámát a portán jól látható
helyen ki kell függeszteni.
Rendkívüli esemény folytán az intézmény vezetőjét, elérhetetlensége esetén a helyettesét
azonnal tájékoztatni kell.
Az intézmény életéhez kapcsolódó eseményekről felvilágosítást, információt, csak az
intézmény vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy adhat.
A szakiskolánkban tanuló, párkapcsolatot folytató nagykorú diákoktól elvárt a közízlésnek
megfelelő, diszkrét viselkedés.

7.Hivatalos ügyek intézése
Tanulók az iskolatitkárnál a nagyszünetben, valamint 11.40 és 13.00. között intézhetik hivatalos
ügyeiket.
Szülők 7.00 –13.00 óráig intézhetik az iskolatitkárnál hivatalos ügyeiket. Ettől eltérő időpontban
történő ügyintézés az általános iskolában a portáról, a szakiskolában az intézményegység vezető,
valamint az osztályfőnökkel történő egyeztetés után lehetséges.
Az iskolák vezetői a tanév elején elkészített –az iskolatitkárnál, illetve a portán elhelyezett beosztás szerint, az általános iskolában a portáról, a szakiskolában a kapuügyeletessel történő
egyeztetéssel rendelkezésre állnak.
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IV. A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK
1. Osztályozó-,javító-,különbözeti-, és köztes vizsgák eljárási szabályai, tantárgyankénti,
évfolyamonkénti követelményei.
2. Hiányzások és az igazolás rendje
A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, gyakorlati foglalkozásokról, valamint az
egyéb foglalkozásokról igazolni kell.
A kivételes helyzetektől eltekintve a mulasztást kiskorú esetén a szülő (gondviselő), vagy
nagykorú tanuló az osztályfőnöknek előzetesen, de legkésőbb a mulasztás napján, telefonon vagy
e-mailen köteles bejelenteni.
2.1 Igazolt mulasztás
A szülő egy tanév folyamán gyermekének összesen hét nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb
időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben, írásban kérve – az intézmény
vezetője/tagintézményvezető adhat. A 3 napot meghaladó betegség csak orvosi igazolással
igazolható.
A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb megjelölt időponttól
számított – hét tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az
osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló az ellenőrző könyvben a szülő aláírásával is ellátott
igazolással, orvosi igazolással igazolhatja a mulasztását.
Gyakorlati foglalkozásról történő mulasztás esetén a tanuló a szakoktatónak, illetve külső
gyakorlati hely esetén a gyakorlati képzést folytató szervezetnek is bemutatja az igazolását.
A tanuló mulasztása igazolt, ha
● távolmaradását naplószámmal ellátott orvosi igazolással, vagy kórházi zárójelentéssel
igazolja. A mulasztást elsődlegesen az ellenőrző könyvben igazolja a háziorvos, szakorvos.
Tanulószerződés keretében folyó gyakorlati oktatás keretében táppénzre jogosító orvosi
igazolás szükséges.
● hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távol és ezt
igazolja;
● előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra az osztályfőnöktől,
intézményvezetőtől/intézményvezető helyettestől/tagintézményvezetőtől.

vagy

az

Nagykorú tanuló esetén a mulasztások igazolásával kapcsolatban a szülőnek, gondviselőknek
biztosított jogokat és kötelezettségeket a nagykorú tanuló gyakorolja.
2.2 Igazolatlan mulasztás
A tanuló órái, egyéb foglalkozásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem
igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás nem fogadható el.
A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is
vonatkoznak, amelyeken a tanulók részvétele kötelező.

28

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI HÁZIRENDJE 2019

2.3 Eljárás igazolatlan hiányzás esetén
Az iskola értesíti a szülőt −kollégista tanuló esetében a kollégiumot is− ha a tanköteles tanuló első
alkalommal igazolatlanul hiányzott.
Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan hiányzás következményeire.
Az iskola értesíti az illetékes gyámhatóságot is, ha a tanuló igazolatlan hiányzása a tíz órát eléri,
valamint a gyermekjóléti szolgálat is értesítést kap.
Ha tanköteles tanuló hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a szülő mellett értesíti az általános
szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Ebben az esetben szabálysértési eljárás
indul. Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát, akkor az iskola az
illetékes gyámhatóságot értesíti.
Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a következő szabályok
érvényesek:
● ha egy tanévben meghaladja a 250 órát,
● szakképző évfolyamokon (OKJ szerint folyó szakmai képzés) az elméleti tanítási órák 20
százalékát,
● egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,
és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható, akkor a tanítási év végén a
tanuló nem minősíthető, és a vonatkozón jogszabályok alapján a nevelőtestület dönt
osztályozóvizsgára vagy évismétlésre való utasításáról.

2.4 A késéssel kapcsolatos szabályok
Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, egyéb foglalkozásról, az órát, foglalkozást tartó
nevelő a késés tényét, idejét az osztálynaplóba vagy az egyéb foglalkozási naplóba bejegyzi. A
késések időtartamát össze kell adni, és amennyiben az eléri a tanóra, gyakorlati foglalkozás, egyéb
foglalkozás teljes időtartamának megfelelő számú percet, igazolt vagy igazolatlan órának minősül.
A késő tanuló nem zárható ki a tanóráról, gyakorlati és egyéb foglalkozásról.

2.5 A távolmaradás igazolása
A szülő gyermeke számára – előre tudott jelentős családi esemény miatt – előzetes távolmaradási
kérelemmel élhet, írásban. Távolmaradásra 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb időre az
intézményvezető/tagintézményvezető adhat engedélyt. Ha a tanóráról való távolmaradás az iskola
vagy az osztályközösség érdekeit szolgálja (pl. versenyen való részvétel, iskolai rendezvény), akkor
a mulasztást az osztályfőnök igazoltnak tekinti. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi
elmaradást a tanulónak pótolnia kell az osztályfőnök, szaktanár által megszabott határidőig.
Szaktanár és gyakorlati oktató csak saját órájáról, foglalkozásáról szakmai, pedagógiai indokkal
vagy az iskolaközösség érdekében előzetes egyeztetést követően engedheti el a tanulót, és
igazolhat mulasztást az osztályfőnöknél.
A várható távolmaradásra vonatkozó kikérőket (sportegyesület, kulturális csoport, külföldi utazás
stb) függetlenül az utazás időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni a távolmaradás
megkezdése előtt legalább három nappal.
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2.6 Felmentés szabályozása
A testnevelés órára a tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése
esetén is magukkal hozni. A felmentett tanuló a pedagógus által kijelölt helyen tartózkodik az óra
teljes időtartama alatt, amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan órát kap. Az állandó felmentett,
a részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók szeptember végéig felmentésükről az
iskolaorvosi igazolást átadják az osztályfőnöküknek.
Esetenkénti felmentést a tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy iskolaorvos javaslata alapján.
Az iskolában - kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos
iskolaként működik - az intézményvezető a tanulót a szülő kérelmére felmentheti - az általános
iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.
3. A Diákönkormányzat (DÖK)
3.1 A DÖK célja, feladata
A Diákönkormányzat (DÖK) a tanulók és/vagy tanulóközösségek és/vagy diákkörök által
létrehozott, a tanulók érdekeinek képviseletére, jogaik és érdekeik érvényesítésére és igény szerint
közös tevékenységük szervezésére alakított szervezet. A DÖK alapvető feladata a diákok
érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése. Ide tartozik a problémafeltárás, a diákság
képviselete, részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai élet szabályainak alakításában.
A diákönkormányzat az iskolai élet diákokat érintő valamennyi kérdésében fontos jogokkal
rendelkezik. Célja a diákok érdekeinek hatékony érvényesítése, mely érdekében végzett
legjellemzőbb tevékenységei:
érdekérvényesítés,
● programszervezés,
● kapcsolattartás.
●

A diákönkormányzatok szinte minden esetben szerveznek különböző programokat az iskolában.
Ezek lehetnek sportversenyek, ünnepi műsorok, délutáni rendezvények, diáknapok. A törvényben
biztosított egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése a DÖK egyik fontos
feladata. A DÖK működését intézményünkben pedagógus segíti.

3.2 A DÖK jogai
Döntési jog
A DÖK a nevelőtestület véleményének kikérésével szabadon dönthet az alábbi kérdésekben:
saját működéséről,
● tisztségviselőinek megválasztásáról,
● egy tanítás nélküli munkanap programjáról (diáknap).
●

Egyetértési jog („Vétójog”)
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A DÖK egyetértése nélkül az alábbi kérdésekben nem hozható döntés:
az iskolai SZMSZ-ben a tanulókra vonatkozó valamennyi kérdésben;
● az iskolai házirend valamennyi pontjában;
● első tanítási óra max. 45 perccel korábban történő megkezdése (legkorábban 7:15);
●

Véleményezési jog
A DÖK véleményét kötelező kikérni a tanulók nagyobb közösségét (házirendben meghatározott
szám vagy arány) érintő minden kérdésben. A DÖK véleményét a döntéshozó nem köteles
figyelembe venni.
Tanácskozási jog
A DÖK képviselője részt vehet tanácskozásokon, és beleszólhat a vitába.
Javaslattételi jog
A DÖK javaslatot tehet a tanulókat érintő valamennyi kérdésben, erre az intézményvezetőnek
vagy a nevelőtestületnek 30 napon belül érdemben reagálnia kell, de nem feltétlenül lesz érdemi
következménye.
Egyéb, szerzett jogok
A DÖK a felsoroltakon kívül egyéb, jogokkal is rendelkezik, pld.: térítésmentesen használhatja
az iskola termeit, berendezéseit, ha ezzel nem zavarja a tanítást.
3.3 A DÖK működése
A diákönkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekről maga dönt. A működéssel kapcsolatos
szabályokat a diákönkormányzat Szervezet és Működési Szabályzata tartalmazza. Ebben a
dokumentumban célszerű a következő kérdéseket szabályozni:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

a DÖK célkitűzései,
a DÖK cél szerinti tevékenysége,
a tagok jogai, kötelezettségei,
szervezeti felépítés (hogy néz ki a DÖK, tagok, tisztségek),
DÖK tagok megválasztásának, visszahívásának módja,
elnök és egyéb tisztségviselők megválasztása, visszahívása, feladatai,
diákközgyűlés összehívására vonatkozó szabályok,
lehetséges munkacsoportokra, felelősökre vonatkozó előírások,
az ülésekre vonatkozó szabályok (ki, mikor, hol szervezi meg, hívja össze),
egyéb kérdések,
záró rendelkezések, formai követelmények: elfogadás, jóváhagyás napja, hitelesítő
aláírások, nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések.

A működés egyik alapvető kérdése a tagválasztás. A DÖK-tagokat választhatják közvetlenül a
diákok vagy a diákok által kijelölt képviselők. Az iskola, kollégium bármely diákja tagja lehet a
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DÖK-nek. A tagok létszáma az intézmény méretéhez igazodik. A megválasztott DÖK tagok közül
a diákok vezetőket választanak. A diákönkormányzat elnökét és helyettesét minden esetben
ajánlott megválasztani.
Tevékenysége során a diákönkormányzatnak alapvető céljait kell szem előtt tartania. Ezek mentén
végzi különböző tevékenységeit. Munkája során fontos, hogy számoljon a következőkkel:
●
●
●
●
●

a diákok igényei, hozzáállása,
a DÖK erőforrásai,
iskolai hagyományok,
az iskola támogatása,
a DÖK-tagok munkája.

3.4 A diákközgyűlés
Közgyűlést minden tanévben legalább egyszer össze kell hívni. Célja a DÖK működésének és a
tanulói jogok érvényesülésének, valamint a házirendben foglaltak érvényesülésének áttekintése.
Megkülönböztetünk évi rendes és rendkívüli diákközgyűlést.
Évi rendes közgyűlés: a diákközgyűlést iskolai, kollégiumi DÖK vezetője hívja össze évente
egyszer. Időpontját a DÖK határozza meg. Az iskola, a DÖK és a kollégium képviselője beszámol
az előző diákközgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkájáról, elsősorban a gyermeki, tanulói
jogok érvényesüléséről, az ezzel kapcsolatos történésekről és a házirendben meghatározottak
végrehajtásának tapasztalatairól. A diákok kérdéseket tehetnek fel az iskola, a kollégium és a DÖK
vezetőségének az iskola ügyeivel kapcsolatban. A diákközgyűlés napirendi pontjait legalább 15
nappal a közgyűlés előtt nyilvánosságra kell hozni.
Rendkívüli közgyűlés: akárhányszor összehívható, amennyiben szükséges; általában iskolabezárás
miatt vagy DÖK-tagok lemondása után szokás megtartani. Itt nincs beszámolási kötelezettsége az
intézményvezetőnek, illetve a DÖK vezetőjének. Általában egy napirendi pontja van. Különben
ugyanaz a menete, mint az évi rendes közgyűlésnek.
A diákközgyűlést meg lehet szervezni küldöttgyűlés formájában vagy a teljes diákság
részvételével.
4. Rendezvények, ünnepélyek rendje
Hagyományaink ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézményünk jó hírnevének
megőrzése az alkalmazotti közösség és tanulóközösség minden tagjának kötelessége.
Az ünnepélyeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság minden tagjának megjelenése kötelező. Az
ünnepélyek rendezése, az előkészítő munkában való részvétel, a megemlékezések megtartása/az
iskola és a diákönkormányzat éves munkatervében foglaltak szerint/ minden pedagógusnak,
osztályfőnöknek, segítő pedagógusnak kötelessége.
Az iskolai ünnepélyeken a tanulókat az osztályfőnökök,- akadályoztatásuk esetén a helyettesítő,
illetve az intézményvezető-helyettes által kijelölt tanár - szervezetten kíséri a helyszínre, illetve
felügyeli őket.
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Az ünnepségek kezdete előtt 15 perccel a nevelőknek, asszisztenseknek osztályaikkal,
csoportjaikkal kell együtt tartózkodniuk, és gondoskodniuk kell az ünnepség után a tanulók
program szerinti további felügyeletéről.
Bármely iskolai rendezvényen az iskolai munkatervben rögzített felelősök jelölik meg a
rendezvény, az ünnepség előkészületeivel, lebonyolításával, a rend helyreállításával megbízott
tanulók, tanulócsoportok körét.
A megtartott iskolai ünnepélyeket és megemlékezéseket az osztályfőnök az osztálynaplóba
bejegyezheti.
Működésük helyén (Gyula, Békéscsaba) szervezett nemzeti ünnepeinken, megemlékezéseken a
tantestület és a tanulóifjúság méltóképpen képviseli az iskolát.
Ünnepélyeink
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tanévnyitó ünnepély
Október 6. /Aradi Vértanúk/
Október 23.
Mikulás
Karácsony
Február 25. /A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai/
Március 15.
Április 16. /A Holokauszt áldozatai/
Június 4. /A Nemzeti Összetartozás Napja/
végzős osztályok búcsúztatása/ballagás
szakiskolások búcsúztatása, ballagás
tanévzáró ünnepély.

5. A tanulók megjelenése, öltözködési előírások
Az iskolai ünnepélyeken a tanulói viselet: sötét alj, fehér felső. Testnevelés órákon a tornaterem
használatánál szabályozott, illetve a szabadtéri sportolásnak megfelelő, a foglalkozást vezető tanár
által előírt ruházat kötelező. Testnevelés órákon balesetveszély miatt tilos gyűrűt, nyakláncot,
fülbevalót és egyéb ékszert viselni.
Az általános iskolában váltócipő használata ajánlott, amelyet az utcai felsőruházattal együtt a
folyosói szekrényben kell elhelyezni. A ruháknak ettől eltérő elhelyezése a tantermekben csak
egyedileg elhelyezett fogason történhet. A tanulóknak toalettpapírt, szalvétát, poharat, folyékony
szappant és kéztörlőt, fésűt tartalmazó tisztasági csomaggal szükséges rendelkezniük.
Az iskola a tanuló „munkahelye”, ezért a tanulók megjelenésében elvárt a mértéktartás!

6. Tantárgy- és foglalkozásválasztás rendje
A tanulóknak joga van választani a választható tantárgyak, foglalkozások közül. A
kerettantervben, a pedagógiai programban meghatározott keretek között joga van megválasztani
azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván, valamint, ha erre lehetőség van, megválaszthatja
a tantárgyakat tanító pedagógust. A választás joga a kiskorú tanuló esetén a szülőt illeti meg.
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A kerettantervre épülő helyi tantervek szerinti oktatásban részesülő tanulók számára a
intézményvezető minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a
tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak. A tájékoztatónak tartalmaznia kell,
hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt
be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat véleményét. A tizennegyedik életévét be nem töltött
tanuló esetén szülője, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen,
tizennyolcadik életévét betöltött tanuló esetén maga a tanuló, a szülő egyetértésével minden év
május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek.
Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választás jogával, felvételi
kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az intézmény vezetőjével. A tanuló az
intézmény vezetőjének engedélyével módosíthatja választását. A tanulót e jogáról írásban
tájékoztatni kell. A módosítási kérelmet írásban, a tanév utolsó tanítási napjáig kell leadni. A
módosítás engedélyezéséről az intézményvezető az első tanítási napig dönt. A tanulót e jogáról
írásban tájékoztatni kell. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A
szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke tizennegyedik életévét eléri – ha a
gyermek nem cselekvőképtelen – gyermekével közösen gyakorolhatja.

7. A hit- és vallásoktatásban való részvétel
Az iskola tanulói a kötelező tanórai foglalkozásokon kívüli időben, az iskola épületében fakultatív
hit- és vallásoktatásban vehetnek részt az iskola, valamint a hit- és vallásoktatást szervező egyházi
jogi személy közötti megállapodásnak megfelelően. A vonatkozó jogszabályok szerint a
történelmi egyházakkal egyeztetve – heti egy alkalommal – biztosított tanulóink számára a
hitoktatás.

8. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok - A térítési díj fizetésének rendje
A díjfizetésről általában
A magyar közoktatás állami fenntartású intézményeiben a pedagógiai szolgáltatások túlnyomó
többsége a magyar állampolgárok számára ingyenesen vehetőek igénybe. Az alapellátás ingyenes
területeiről a köznevelési törvény rendelkezik.
A tanuló számára kötelező foglalkozásokat az iskola ingyenesen köteles megszervezni a tanulók
részére még akkor is, ha azok megszervezése az iskola részére nem ingyenes. Az iskola nem kérhet
hozzájárulást a szülőktől és a tanulóktól az olyan színházi előadásokért, filmek megtekintéséért,
múzeumok meglátogatásáért stb., amelyek kapcsolódnak az iskolai pedagógiai programban foglaltak
végrehajtásához.
Nem vonatkozik ez a korlátozás azokra a kirándulásokra, kulturális, művészeti vagy más
eseményekre, amelyeken a részvétel a tanulók részére nem kötelező, a részvétel önkéntes, az ott
látottakat, hallottakat elsajátított ismereteket a tanulóktól nem kérik számon, nem számítják be a
felkészülésbe, az évközi értékelésbe, sem az év végi minősítésbe.
A térítési díjfizetési kötelezettség
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Térítési díjat kell fizetni azokért a szolgáltatásokért, melyek nem kapcsolódnak közvetlenül az iskola
pedagógiai programjában foglaltak végrehajtásához. Ezeken a foglalkozásokon a részvétel nem
kötelező, az ott látottak, hallottak a tanulótól nem kérhetőek számon. Évenkénti megszervezésük a
mindenkori helyi szükséglet függvénye. A térítési díj mértékét a köznevelési törvény határozza meg.
Az étkezési térítési díjak megfizetésének egyes szabályai
A napközi otthonba felvett tanulóknak a napi háromszori étkezés biztosított. Lehetőség van csak
ebéd (menza) igénybe vételére is. A kollégiumi tanulók napi ötszöri étkezésben részesülhetnek
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora).
A kedvezményes étkezésre jogosító nyilatkozatok/határozatok leadása minden tanulóra nézve
kötelező jellegűek.
Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az előre meghatározott, és a portán
kifüggesztett rend szerint munkanapon az iskolában kell befizetni.
A tanév első két napjára csak annak a tanulónak tudunk ebédet biztosítani, aki igényét augusztus
utolsó hetéig jelezte.
Mulasztás esetében minden nap 9.00 óráig le kell mondani az étkezést a gazdasági irodában. Az
étkezés lemondása a harmadik naptól érvényes, ezért a távolmaradás első két napján el lehet vinni
az ételt a konyha által meghatározottak szerint.
Étkeztetési kedvezmény
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülő gyermeke részére az
intézményünknek átadott önkormányzati határozat alapján 100 %-os intézményi térítési
díjkedvezmény állapítható meg.
50 %-os étkezési kedvezmény adható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem
részesülő szülő sajátos nevelési igényű gyermeke számára.
A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő (ideiglenes
hatállyal elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt) tanuló részére étkezési kedvezmény nem
állapítható meg.
9. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei
A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről – amennyiben
erre az iskola jogosult – a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus és az
osztályfőnök véleményének kikérése után – a nevelőtestület dönt.
A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult –
előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, egyik vagy
mindkét szülője munkanélküli, továbbá, akit az egyik szülője egyedül nevel, vagy akinek
magatartási és tanulmányi munkája megfelelő.
10. A tankönyvellátás rendje
Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő
eljuttatása.
Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a
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felelős. Sajátos nevelési igényű tanulóink alanyi jogon tankönyvtámogatásra jogosultak.
Az intézményvezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a
tankönyv-értékesítésben közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel
kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem
munkaköri feladata. Díjazása a Könyvtárellátóval kötött szerződésből következik. A
tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi területekre tér ki:
● Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre, jogosultság igazolásának módja.
● A tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők.
● A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: intézményvezető/tagintézményvezető,
tankönyvfelelős, könyvtáros, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok.
A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a
tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás
lehetőségét.
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők
megismerjék. Az intézmény vezetője a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a
fenntartót, aki az ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.
Az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek. Bevételezéséről az iskola
intézményvezető-helyettesei gondoskodnak.
Az ingyenes tankönyvhöz a tanulók kölcsönzés útján jutnak.
Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó
tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a
könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti,
megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési
felelősséggel tartozik. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó
értékcsökkenést (amortizáció). A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a
tankönyv beszerzési árát megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet
a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv értékét
megfizetni.

V. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK
1. A tanuló jogai
A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen
tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit.
A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A szociális
támogatáshoz való, a különböző részvételi és választási jogok, továbbá az iskolai
munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogosultságok a tanuló által megkezdett
első tanév kezdetétől, a létesítményhasználat, az iskolai rendezvényekre vonatkozó előírások
azonban már a beíratást követően illetik meg a tanulót.
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Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgáló helyiségeknek és
felszereléseinek használatára tanítási időben, tanórán kívüli foglalkozások során az iskola nyitva
tartási ideje alatt. Munkaszüneti napokon való vagy az oktatási időn kívüli használathoz az
intézményvezető/tagintézményvezető előzetes írásbeli engedélye szükséges. A helyiségeket és
létesítményeket a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett vehetik igénybe. A helyiségek
használata során minden esetben be kell tartani a munka- és tűzvédelmi, energiatakarékossági és
vagyonvédelmi előírásokat.
Az Esély Pedagógiai Központ EGYMI-vel óvodai, tanulói, kollégiumi jogviszonyban álló
gyermek esetében biztosított az egyenlő bánásmód követelményeinek teljesítése. Minden ellátott
gyermek/tanuló alapvető joga, hogy - életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően –
biztonságban és egészséges környezetben neveljék-oktassák, óvodai életrendjét, iskolai
tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási és étkezési
lehetőséggel alakítsák. Az intézmény megteremti a feltételeket az emberi, gyermeki és tanulói
jogok egyéni és kollektív érvényesítéséhez, valamint kötelezettségeik teljesítéséhez.
Minden óvodás és tanuló joga, hogy:
● az óvodai és tanulói jogviszonyon alapuló jogait gyakorolja
● védjék, tiszteletben tartsák:
- az emberi méltóságát, jogait, azok gyakorlását
- világnézeti meggyőződését
- nemzeti, etnikai önazonosságát
● a köznevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák,
tanulmányi rendjét differenciáltan, korának, állapotának megfelelően, változatosan állítsák
össze, annak érdekében, hogy személyiségét szabadon kibontakoztathassa
● védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben
● ellene kollektív büntetést ne alkalmazzanak
● vallási, világnézeti meggyőződését tiszteletben tartsák
● véleményének kulturált formában, szabadon hangot adjon, és javaslatot tegyen az iskola
közösségi életével kapcsolatban
● magánszféráját felnőttek és gyermektársai tiszteletben tartsák: őszi, téli, tavaszi, nyári
szünetekben, tanítás nélküli pihenőnapokon családja és saját maga döntsön programjairól és
tevékenységéről
● a szakértői véleményben foglaltak szerint meghatározott különleges gondozásban
részesüljön, számára szükséges speciális fejlesztő foglalkozások biztosítottak legyenek
● részt vehet a diákönkormányzat, a diákkörök, diák sportkörök munkájában, és
kezdeményezheti azok létrehozását
● élhet mindazokkal a jog-és hatáskörökkel, feladatot vállalhat, amelyek választott tisztségéből,
felelősi megbízásából fakadnak
● a gyermekvédelmi törvény által meghatározott kedvezményes juttatásokban (szociális
kedvezmények, társadalmi juttatások) részesüljön
● ingyenes tankönyvben részesüljön – a törvényben meghatározott igazolások leadása után
● bármilyen problémával nevelőit, osztályfőnökét, a diákönkormányzatot, az intézmény
vezetőjét/tagintézményvezetőjét, intézményvezető helyettesét, gyermek-és ifjúságvédelmi
felügyelőjét megkeresse; érdekei védelmében segítséget kérjen és kapjon
● nevelői felügyelet mellett igénybe vegye az iskola könyvtárát, más szolgáltatásait,
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●
●
●
●
●
●
●

●

●

létesítményeit térítésmentesen használja
rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, igénybe vegye az
iskolavédőnő, iskolaorvos és az iskolafogászat által nyújtott szolgáltatásokat
kiemelkedő tanulmányi munkájáért, magatartásáért, közösségi tevékenységéért dicséretben,
jutalomban, részesüljön
adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja
témazáró dolgozat időpontját legalább a dolgozatírást megelőző tanítási órán megismerje
dolgozatai, írásbeli munkájának érdemjegyét, értékelését legkésőbb két héten belül megtudja
hatályos jogszabályok figyelembevételével vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról
továbbá joga van kérelmeznie:
- más intézménybe való átvételét
- tudásának független vizsgabizottság általi értékelését
a gyakorlati képzés keretében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében mindazon
jogok biztosítottak legyenek számára, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a
munkavállalók részére
tanítási órákon kívül is minden segítséget megkapjon, ezért részt vehet
o felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon
o rehabilitációs célú és egyéb terápiás foglalkozásokon
o logopédiai megsegítésen
o tehetséggondozáson
o szakkörökön, diáksportkörön
o tanulmányi versenyeken és pályázatokon
o iskolán kívüli rendezvényeken
o iskolaorvosi és iskolafogászati rendelésen
o hit-és vallásoktatáson

2. A tanulói jogok gyakorlásának módja
A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az intézmény vezetőjéhez/tagintézményvezetőjéhez, az osztályfőnökükhöz,
az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak.
A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórumok és eljárások az iskolában
különösen a következők:
● diákközgyűlés,
● osztály és iskolai diákönkormányzat,
● szervezett és rendszeres belső közvélemény-kutatás.
Véleménynyilvánításhoz való jog
A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthasson:
● minden kérdésről
➢ rendezvényekről, kirándulásokról,
➢ étlapról,
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➢ a tanórán kívüli foglalkozások beosztási rendjéről,
➢ tanórán kívüli foglalkozáson való részvétel feltételeiről,
➢ továbbtanulás ill. későbbi elhelyezés módjáról, feltételeiről, rendjéről,
➢ az őt és szüleit megillető kedvezményekről, támogatásokról.
● az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról
● az iskola működéséről
A tanulónak be kell tartania a véleménynyilvánítása során a házirend, illetve egyéb belső
szabályokban foglaltakat. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy biztosítsák a
tanulók véleménynyilvánítási szabadságát.
A szabad véleménynyilvánítás jog gyakorlásának további lehetőségei:
➢ osztályközösség előtt
➢ az iskola bármely tevékenységének közösségei előtt
➢ az iskola vezetői számára közvetlenül, vagy képviselet útján
Érdemi válaszhoz való jog
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény vezetésével, nevelőivel vagy a szülői
munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ kell kapniuk.
Részvételi jog
Az iskola által szervezett valamennyi kötelező és választható tanórai és tanórán kívüli tevékenységre
terjed ki.
Választó jog
A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztségre, melynek konkrét szabályait a
diák önkormányzati szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. Osztályban az osztályközösség,
összes tanulóra vonatkozóan az iskolaközösség szintjén gyakorolja jogait.
Javaslattevő jog
Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre, egyénileg vagy valamely tanulóközösségen keresztül
élhet ezzel a jogával.

Használati jog
Nevelői felügyelet mellett rendeltetésszerűen használhatja az iskola létesítményeit, helyiségeit,
berendezéseit, eszközeit. Továbbá a védő–óvó előírások (balesetvédelem, tűzvédelem) fokozott
betartásával az iskola könyvtárát és sportlétesítményeit és azok felszereléseit.
Szociális ellátáshoz való jog
Étkezési térítési díj
Az étkezési ellátás igénylésére vonatkozó szülői nyilatkozatot a gazdasági irodában lehet kérni, az
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étkezési igény időpontja előtt minimum 2 héttel, amelynek leadása ugyanitt történik. A megigényelt
étkezés, a nyilatkozat leadását követő hónap elsejétől érvényes. Odaítéléséről a törvényi, illetve az
önkormányzati rendelet figyelembevételével, a gyermek, és ifjúságvédelmi felügyelő véleményének
kikérése után az intézményvezető dönt. Az adott kedvezmény egy tanévre szól, kivéve, ha a család
jövedelmében változás történik.
Intézményünkben a sajátos nevelési igényt alátámasztó érvényes szakértői vélemények alapján, a
tankönyveket az iskola a könyvtárából biztosítja a tanulók részére az adott tanév végéig.
3. A tanuló és a kiskorú tanuló szülője/gyámja tájékoztatásának egyes szabályai
3.1 Tanulók, szülők tájékoztatása
A tanulókat az intézmény vezetése az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az
aktuális tudnivalókról az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább évente két
alkalommal, a folyosón/aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja. Az
osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők szóban és a
tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják. Amennyiben a tanuló
tájékoztató füzete (ellenőrző könyve) a pedagógus számára rendszeresen nem elérhető, a szülő
irányában kötelező tájékoztatás tértivevényes küldeményben vagy más, az intézményvezető által
elrendelt formában történik.
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
intézmény vezetője/tagintézményvezetője a szülői szervezet, munkaközösség választmányi ülésén
minden tanév elején tájékoztatja. Továbbá igény szerint részt vesz a szülői munkaközösség
összejövetelein, hogy az aktualitásokról megfelelő tájékoztatást adjon. A rendszeres orvosi
vizsgálatok jellegéről, időpontjáról, helyszínéről az intézmény előzetesen írásban tájékoztatja a
tanulók szüleit.
A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján az intézmény vezetéséhez, az adott ügyben érintett
gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői
szervezethez fordulhatnak.
3.2 A továbbtanulással, pályaválasztással összefüggő tájékoztatás szabályai
Az Iskola október 31-ig tájékoztatja a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a középfokú iskolai
felvételi eljárás rendjéről. Továbbá október 31-ig tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók
szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell
dönteniük, valamint tájékoztatást ad arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők
között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az
általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania.

3.3 A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája
A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon:
● a személyét
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a tanulmányait érintő kérdésekről.
A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tanulók ismerjék
meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit.
A tájékoztatás formái:
● szóbeli
● írásbeli
A tájékoztatás és a tájékoztatás tartalmának, jellegének megfelelően történhet:
● közösen vagy
● egyénileg
A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 vagy 2 órás tantárgyakból félévenként
minimum 3-4, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál havonta legalább 2 érdemjegy
alapján osztályozható a tanuló.
Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt legalább egy héttel a kijelölt időpont
előtt tájékoztatni kell.
Egy napon maximálisan két témazáró dolgozatot lehet íratni.
Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki
kell osztani.
Ezen túlmenően valamennyi pedagógus köteles a tanulókra vonatkozó minden érdemjegyet és
írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló ellenőrző könyvében/tájékoztató füzetében is
feltüntetni. Az ellenőrző könyvben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel
kell ellátni (a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján.)
Amennyiben a tanuló ellenőrző könyve hiányzik, a hiányt az osztálynaplóba dátummal és
kézjeggyel ellátva kell bejegyezni.
●

4. A tanuló kötelességei
● az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak, az iskolába látogatóknak emberi méltóságát és
jogait tiszteletben tartsa
● a tanórákon jelen legyen, a tanórákról, a foglalkozásokról önkényesen nem távozhat el,
hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja
● a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének képességeinek megfelelően
eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse
● magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a létesítményekre vonatkozó
különleges szabályokat tartsa be
● védje a személyi és közösségi tulajdont (e kötelességét akkor teljesíti, ha eltulajdonítás vagy
rongálás észrevétele esetén, jelzi ezt a tényt az iskola valamelyik dolgozójának
● az iskola pedagógusainak utasításait tanulmányi munkájára, szorgalmára és magatartására,
valamint a házirendre vonatkozóan teljesítse
● óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó
nevelőjének vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy
másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá ha megsérült
● elsajátítsa és betartsa -a tanév kezdetekor megismert- egészségvédelmi, baleset-elhárítási és
tűzvédelmi szabályokat
● részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi vizsgálatokon
● az iskola létesítményeiben, berendezéseiben, vagy bármely iskolai tevékenység során okozott
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●
●
●
●
●

kárt a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint megtérítse
az iskolai munkájához tartozó tárgyakat, eszközöket óvja, rendeltetésszerűen használja
életkorához, fejlettségéhez igazodva, pedagógus felügyelete/irányítása mellett működjön
közre saját környezetének és az általa alkalmazott, az iskola tulajdonában lévő eszközöknek
rendben tartásában, a tanítási órák, iskolai rendezvények előkészítésében, lezárásában
a tanuló kötelessége továbbá, hogy e Házirend szabályait a tanítási órákon, szünetekben és az
iskolán belüli és kívüli rendezvényeken is betartsa
az iskolából év közben történő távozás esetén, ill. a kölcsönzési idő lejártakor a tanuló a
részére biztosított könyvtári tankönyvet/könyvet visszaszolgáltassa

● az iskolából év közben történő távozás esetén a tanuló részére biztosított munkaruhát,
védőeszközt köteles visszaszolgáltatni, elszámolni vele, a helyi pedagógiai programban
meghatározottak szerint

4.1. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során betartandó magatartási szabályok
● Egészséget veszélyeztető szerek behozatala és használata az iskola területén tilos!
● Az iskolán kívüli iskolai tevékenységek és rendezvények alkalmával is tiltott tanulói
magatartás a dohányzás és az egyéb egészséget veszélyeztető anyagok birtoklása és
fogyasztása.
● Az iskola területén tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás, az energiaital
fogyasztás, a rágózás és a napraforgó magozás! Ez a tilalom vonatkozik az iskolai
rendezvényekre is.
● A tanulók iskolán kívüli magatartására az iskolán kívüli rendezvények látogatása alkalmával
is vonatkoznak a Házirend szabályai. Ezen túlmenően, különös figyelemmel arra, hogy ott
minden esetben az iskolánkat képviselik – az adott hely általános viselkedési szabályainak
megfelelően kötelesek viselkedni.
● Az iskola valamennyi tanulójának tudnia kell, hogy iskolán kívüli tisztelettudó, az általános
viselkedési normákat betartó magatartásával minden esetben az iskola jó hírnevét erősíti, míg
ellenkező esetben sérti azt.
4.2. A közösségi élet szervezése terén elvárható magatartás
● Minden tanulótól elvárható, hogy képességeihez, lehetőségeihez mérten részt vegyen a
közösségi élet szervezésében, segítésében, munkájával, viselkedésével elősegítse a társas
kapcsolatok kialakítását, fejlődését.
● A felelősök rendszerének kialakítása, a feladatok, az ellenőrzés meghatározása az
osztályközösségek és a diákönkormányzat keretein belül kerül megszervezésre. Minden
tanévben az osztályfőnöki és a diákönkormányzati munkatervek tartalmazzák a rendszer
működésének tartalmait.
● Minden tanulónak kötelessége az iskola dolgozóinak figyelmeztetését, rendreutasítását
elfogadni és betartani.
● Ha a tanulót érintően szükséges az osztályfőnöki döntés és az osztályfőnök nem tartózkodik
az iskolában, döntéshozatali jogát – benntartózkodási rendjük szerint – az intézményvezető,
vagy az intézményegység-vezető veszi át.
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4.3 Kártérítési kötelezettség
● Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével, kollégiumi tartózkodásával
összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai
szerint kell helytállnia.
● A kártérítés mértéke nem haladhatja meg
a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) a károkozás
napján érvényes rendelkezések szerint megállapított
egyhavi összegének ötven
százalékát,
b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás
esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér a károkozás
napján érvényes rendelkezések szerint megállapított öt havi összegét.
5. A szülők jogai és kötelességei
5.1 A szülők jogai
● A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad
megválasztásának joga. A nevelési, nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának
joga alapján, gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve
világnézeti meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően
választhat iskolát.
● A szülők joga, hogy gyermekük számára nem állami, illetve nem önkormányzati nevelésioktatást válasszanak, továbbá - az, hogy e törvényben foglaltak szerint – nem állami, illetve
nem helyi önkormányzati óvodát, iskolát alapítsanak, vagy annak alapításában részt
vegyenek.
● A szülő joga igényelni, hogy az iskola pedagógiai programjában és tevékenységében a
tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse, továbbá,
hogy a nevelési-oktatási intézményben a hit- és vallásoktatást lehetővé tegyék.
● A szülő meghatározott jogai nem korlátozhatják gyermeke gondolat-, lelkiismeret- és
vallásszabadsághoz való jogát, melynek gyakorlását - a gyermek érettségének megfelelően
- a szülő irányíthatja.
● Attól az évtől kezdve, amelyben a gyermeke a tizennegyedik életévét eléri - ha nem
cselekvőképtelen -, a szülő az iskolaválasztás jogát gyermekével közösen gyakorolhatja.
● A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. A közérdekű igényérvényesítés
joga alapján a szülő - a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos
eljárásokra vonatkozó rendelkezések szerint - eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet
az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, a jegyzőnél, a közoktatási feladatkörében eljáró
oktatási hivatalnál vagy más hatóságnál, minden olyan esetben, amikor konkrétan nem
határozhatók meg a jogaiban sértett személyek, illetve a veszélyeztetett személyek köre.
A szülő joga továbbá, hogy saját, vagy gyermeke ügyében, valamint a közérdekű
igényérvényesítés során, igénybe vegye az oktatásügyi közvetítő szolgálatot.
● A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat
intézményét.
● A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a kijelölt szakértői bizottság
vizsgálatán, továbbá szükség esetén, biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi
megsegítést.
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A szülők joga különösen, hogy
● megismerje az iskola -mint nevelési-oktatási intézmény- pedagógiai programját,
házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
● gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes
és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
● írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus
megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a
tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,
● a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke
a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezését
kezdeményezze,
● a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a
foglalkozásokon,
● részt vegyen a szülői munkaközösség képviselőinek megválasztásában (akár választó, akár
megválasztható személyként),
● személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen
az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában,
● megalapozott esetben az oktatási jogok biztosához forduljon.

5.2 A szülők kötelességei
A szülő kötelessége különösen, hogy:
● gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről,
● biztosítsa gyermeke meghatározottak szerinti tankötelezettségének vagy fejlesztő
felkészítésben való részvételi kötelezettségének teljesítését,
● működjön közre abban, hogy a Szakértői Bizottság által kijelölt időpontban a
kontrollvizsgálaton pontosan megjelenik gyermekével,
● figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodjék arról,
hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható
segítséget,
● rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre a
gyermekkel kapcsolatos minden szükséges tájékoztatást megadjon, információkat átadjon
– különös tekintettel a szakértői vizsgálatok közötti állapotváltozással, egészségváltozással
kapcsolatos lényeges tudnivalókra,
● elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az iskola rendjének, a
közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását,
● megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,
● tiszteletben tartsa az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és
jogait.
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6. A tisztségviselő tanulók feladatai
Ügyeletes tanulók feladatai
Az ügyeletesi beosztás az osztályfőnök irányításával történik. Az ügyelet szervezése, ellenőrzése
az osztályfőnökök, az ügyeletes felnőttek és a diákönkormányzat feladata. Minden tanév elején
összehangoltan döntenek az ügyeletadás módjáról, szervezeti kereteiről, konkrét feladatairól.
A szakiskolában nincs ügyeletes tanuló.
Hetes kötelességei
Az osztály két hetese munkamegosztásban dolgozik.
Feladataik:
o ∙
felügyelnek a házirend osztálytermi betartására
o ∙
biztosítják a tanítás feltételeit:
 kiszellőztetik a tantermet,
 nappal lekapcsolják a tanterem világító berendezéseit,
 jelentik a tanórák elején a hiányzókat a pedagógusnak
o egyikük jelzi az intézményvezető helyettesnek, ha a tanterembe 5 perccel a
becsengetés után nem érkezett pedagógus
o ∙
szünetekben jelentik az ügyeletes tanárnak a rendbontást
o ∙
folyamatosan tájékoztatják az osztályfőnököt a hét eseményeiről
o ∙
gondoskodnak a tanterem tisztaságáról, rendjéről:
 tanulókat megkérik a szemét összeszedésére, rendrakásra,
 táblákat letörlik, ablakokat bezárják, a virágokat öntözik,
 távozáskor a lámpákat leoltják
o ∙
végrehajtják az osztályfőnök kéréseit
7. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás
szabályai
A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályaira a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. §-ában találhatóak az irányadóak.
Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti meg,
ha a dolgot az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanuló tulajdonjogát – írásos
megállapodás alapján – átruházhatja az iskolára. A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettség
teljesítése során a tanuló által iskolai anyagból készített dolgok tulajdonjoga az iskolát illeti meg.
Az iskolai gyakorlati képzés keretében létrehozott termékek, szolgáltatások tulajdonjoga az
oktatási intézményé.
8. Tiltó rendelkezések
Tilos a tanulóknak engedély nélkül az intézmény adott helyiségét, épületét, illetve annak területét
elhagyni.
Tilos az iskolába és a kollégiumba a következő tárgyak bevitele, birtoklása: bármilyen fegyvernek
minősülő, vagy látszó tárgy, szúró- és vágóeszközök, gyufa, öngyújtó, rágógumi, napraforgó és
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egyéb emberi fogyasztásra alkalmas magvak, dohány, szeszesital, robbanószerek, pirotechnikai
eszközök.
A tanuló az intézmény területén adásvételt illetve cserét, nem bonyolíthat. Tilos az intézmény
területén mindenfajta szerencsejáték űzése, és árusítása.
A tanuló a vele foglakozó felnőtteket, illetve az intézmény dolgozóit, vendégeit nem tegezheti.
A tanuló a kapott, vagy önként vállalt feladatokat, tisztségeket önkényesen nem ruházhatja át
tanulótársaira, illetve, nem várhatja el, hogy azt helyette teljesítsék.
Tilos az intézményen belül és azon kívül is, a jó erkölcsbe ütköző, a tanulóhoz méltatlan, a
másokkal szemben szeméremsértő, az intézmény jó hírét negatívan befolyásoló magatartást
tanúsítani.
Tilos veszélyes játékot játszani, az udvaron lévő fákra, kerítésre, focikapura, villámhárítóra, tetőre
felmászni, a radiátorokra ráülni, az ablakokon kimászni, magasról kihajolni.

VI. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

1.Tanulói teljesítmények elismerése, jutalmazásának elvei, szempontrendszere
A tanuló magatartásának, szorgalmának értékelését, a magasabb évfolyamra lépés feltételeit és
tanulmányi eredményének értékelési elveit, formáit a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai
programunk, illetve az SZMSZ tartalmazza. A nevelőtestület az európai kultúra társadalmi
szabályaihoz igazodó magatartást vár el a tanulói jogviszonyban álló diákoktól, - az életkori
fejlettségüknek és sajátos nevelési igényükből adódó egyéni lehetőségeiknek megfelelő módon.
Az elvárt viselkedési normáknak kell megfelelni az intézményen belül, valamint azon kívül is a
közterületeken és a nem zártkörű rendezvényeken.

1.1 A tanulmányi munka értékelésének általános szabályai
A tanulók teljesítményét a tanítási órákon, a tantervi követelmények alapján szöveges formában,
illetve érdemjegyekkel kell értékelni – a pedagógiai programnak megfelelően.
A tanulónak adott érdemjegy tárgyi tudást, készségszintet tükröz, nem lehet a fegyelmezés,
büntetés eszköze. Ösztönzi/ösztönözze a tanulókat a további erőfeszítésre, ezért szükséges, hogy
a pedagógus szóban is értékelje a teljesítményt.
A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről, magatartásának, szorgalmának évközi értékeléséről,
félévi, illetve év végi minősítéséről, a tanuló osztályát tanító tanárok közössége dönt.
A kapott érdemjegyekről a tanulókat tájékoztatni kell, ezeket alsó tagozatban a pedagógus, felső
tagozatban a pedagógus vagy a diák jegyzi be az ellenőrzőbe, melyet ebben az esetben a tanár
láttamoz. A bejegyzéseket az osztályfőnök havonta ellenőrzi. A tanuló ismételt készületlenségéről
a pedagógus külön is tájékoztatja a szülőt az ellenőrző útján.
Az utazó gyógypedagógiai/konduktív ellátásban, valamint a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő
tanulók szöveges értékelést kapnak.
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1.2 A tanulók jutalmazásának elvei
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó
tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, az
iskola, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz
részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez,
az iskola jutalomban részesíti.
Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári,
napközis nevelői, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret.
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát
végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató magatartásukért,
kiemelkedő szorgalmukért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell
jegyezni.
Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, oklevelet
és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen
szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni,
és azt a szülő tudomására kell hozni.
Az igazgatói és a nevelőtestületi dicséretet nyilvánosságra kell hozni. Ez történhet az iskolai
hirdetőtáblán, az iskola honlapján, osztályfőnöki órán, tanévzáró ünnepélyen, illetve
nevelőtestületi értekezleten. A dicséretről és a kihirdetés módjáról a szülőt értesíteni kell.
Iskolánk dicséretben részesíti, jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
∙
tanulmányait kiemelkedően végzi
∙
kitartóan szorgalmas
∙
példamutató közösségi magatartást tanúsít
∙
eredményes kulturális tevékenységet folytat
∙
kimagasló sportteljesítményt ér el
∙
jól szervezi és irányítja a közösségi életet
∙
tartós vagy kiváló eredményű közösségi munkát végez
∙
egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez
Jutalmat kaphat:
● egyes tanuló
● tanulói osztályközösség
● kollégiumi hálóközösség
● kulturális és egyéb csoportok
Jutalmazhat:
● szaktanár/szakoktató
● napközis nevelő
● osztályfőnök
● intézményvezető-helyettes/tagintézményvezető-helyettes/intézményegység-vezető
● intézményvezető/tagintézményvezető
● nevelőtestület
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1.3 A dicséret formái
Osztályfőnöki, vagy szaktanári, szakoktatói írásbeli dicséretben részesíthető a tanuló, ha:
● egyéni munkájában, vagy az osztályközösség javára kiemelkedő teljesítményt nyújt
● illetve hosszabb időn át szorgalmában, vagy magatartásában példamutató
● olyan egyszeri teljesítményt nyújt, mellyel saját és az osztályközösség jó hírnevét is
öregbíti.
Ezen dicséretek formája, az ellenőrző könyvbe való bejegyzés.
Intézményvezetői/tagintézményvezetői írásbeli dicséretben részesülhet, ha kiemelkedő
teljesítményt nyújt, azaz:
● az egyén vagy az egész iskola javát szolgálja, jó hírnevét öregbíti
● minden iskolánkért végzett, a diákság egésze elé példaként állítható tevékenységért
● a havi értékelések során összegyűlt három osztályfőnöki dicsérete
Az intézményvezetői dicséretben részesült neve és személye váljon ismertté az iskola közössége
előtt. Az ellenőrzőbe való bejegyzés mellett az iskolai honlapra a dicséretet minden esetben fel
kell rakni.
Tantestületi dicséretben részesülhet, ha:
● egész éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtott, magatartása, szorgalma példamutató volt
A tantestületi dicséretben részesült neve és személye váljon ismertté az iskola és a szülői közösség
előtt. Az iskolai honlapra a dicséretet minden esetben fel kell rakni.
Oklevél, tárgyjutalom adható, ha a tanuló iskolai teljesítménye bármely területen, a tanév során
kimagasló, példamutató, vagy egyszeri kimagasló eredményével az iskola jó hírnevét öregbíti.
DÖK dicséret kimagasló közéleti tevékenységért adható.
A jutalmazás kihirdetése történhet:
● osztályközösség előtt
● a teljes iskolai közösség előtt
● iskolagyűlésen
● iskolai ünnepélyeken
● iskolarádión keresztül
● rendkívüli hirdetés útján
● faliújságon
A szülő értesítése a dicséretről történhet:
● ellenőrző könyvbe történő bejegyzéssel
● hivatalos levél útján
1.4 A kollégiumi jutalmazás
A tanulókat jutalom illeti meg:
● közösségi munkájukért,
● jó tanulmányi eredményükért,
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● tanulmányi és kollégiumi versenyeken elért eredményekért, sport tevékenységeikért és
kulturális tevékenységeikért.
Dicséretek és jutalmazások formái:
● Nevelőtanári dicséret
● Kollégiumvezetői dicséret
● Igazgatói dicséret
2. A tanulók fegyelmezése
Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a tanulmányok
teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti vagy a házirend előírásait megszegi,
fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni.
A fegyelmező intézkedések formái:
● nevelői (osztálytanítói) figyelmeztetés, intés, megrovás;
● szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás;
● osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás;
● intézményvezetői/tagintézményvezetői figyelmeztetés, intés, megrovás;
● nevelőtestületi figyelmeztetés.
Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tett-arányos büntetés, a fokozatosság elve és a
nevelő célzat érvényesül.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, s a
tanulót legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni.
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:
● durva verbális agresszió;
● a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása;
● az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital) iskolába hozatala, fogyasztása;
● a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;
● az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése.
Az a tanuló, aki kötelességeit, a Házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi,
igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben
részesíthető (szóbeli, majd írásbeli).

2.1 Az írásos fegyelmi intézkedések formái




tanári, szakoktatói, osztályfőnöki figyelmeztetés
∙osztályfőnöki intés, megrovás
∙intézményvezető-helyettesi és intézményvezetői/tagintézményvezetői figyelmeztetés,
intés, megrovás
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A fegyelmi intéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül az osztálynaplóba is beírják.
Intézményvezetői figyelmeztetésről a szülőt levélben is tájékoztatja az iskola. Az
intézményvezetői írásbeli intést az osztályfőnök kezdeményezheti.
Szaktanári, szakoktatói, illetve osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetésben részesül, ha:
● a Házirendet többször megsérti, amivel mind az egyénre, mind az osztályközösségre rossz
hatással van
Írásbeli szaktanári, szakoktatói, illetve osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül, ha:
● a szóbeli figyelmeztetés után magatartásában javulás nem tapasztalható
● egyszeri kirívó magatartásával megsértette a Házirendet
Osztályfőnöki intés, ha:
● előbbi vétségei megismétlődnek, illetve súlyosbodnak
● ha vétsége olyan súlyos, hogy ezzel rontja az osztály jó hírnevét
● súlyosan megsérti a Házirendet
Osztályfőnöki megrovásban részesül, ha:
● az írásbeli figyelmeztetés után magatartásában tartós javulás nem tapasztalható
● a Házirend súlyos megsértésével társának vagy az osztályközösségnek kárt okoz
Intézményvezetői figyelmeztetés jár, ha:
● az előző fegyelmezési intézkedések hatására magatartásában tartós javulás nem
tapasztalható
● ha három osztályfőnöki elmarasztalása összegyűlt
Intézményvezetői intést kap írásban, ha:
● vétségei ismétlődnek
● vétséget követ el, mellyel súlyosan megsérti az erkölcsi és etikai normákat
● kárt okoz az egyéni, illetve társadalmi tulajdonban
Intézményvezetői megrovásban részesül, ha:
● súlyosan vét az erkölcsi és etikai normák ellen
● romboló hatással van az egyénre és a közösségre
● rontja az iskola jó hírnevét, vagy jelentős kárt okoz az egyéni vagy társadalmi tulajdonban

2.2 A fegyelmi büntetés
Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás alapján,
írásbeli határozattal – fegyelmi büntetésben részesíthető. Iskolánkban a fegyelmi eljárás
lefolytatására a Fegyelmi Bizottság jogosult. A fegyelmi eljárás részletes szabályozása az SZMSZben található.
A fegyelmi büntetések a következők:
● megrovás, szigorú megrovás
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●
●
●
●

kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása
áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába
eltiltás a tanév folytatásától
kizárás az iskolából

2.3 Fegyelmi eljárás súlyos jogellenesség esetén
Eljárás a köznevelési törvény előírásai szerint.
A Btk. 230. §-a az alábbiakban rendeli el a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntetését:
Aki a hivatalos személyt jogszerű eljárásban erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza,
intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, büntettet követ el, és
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A bűncselekmény befejezettsége szempontjából közömbös, hogy az erőszak vagy fenyegetés
hatására a közfeladatot ellátó személy intézkedik-e, vagy sem, a célzott erőszak vagy fenyegetés
kifejtésével a bűncselekmény megvalósul.

2.4 A kollégiumban kiszabható fegyelmi büntetések
●
●
●
●
●

megrovás,
szigorú megrovás,
meghatározott kedvezmények juttatások csökkentése, megvonása,
áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba,
kizárás.

VII. SZAKKÉPZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK

1. Az elméleti és gyakorlati oktatási helyiségek használatának rendje
Minden tanuló köteles a villamos energiával, fűtéssel, az ivóvízzel takarékoskodni, az intézmény
berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is
figyelmeztetni.
Az iskola épületében, az öltözőkben tilos balesetveszélyesen közlekedni, saját és mások testi
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épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni.
Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az
órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe, gyakorlati oktatás helyiségeibe
csak a szaktanár, illetve gyakorlati oktató engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel
lehet belépni.
A gyakorlati termekben a tanuló köteles tisztán, rendben tartani munkahelyét, szerszámait és
eszközeit.
A gyakorlati foglalkozások közötti szüneten kívül a termet rövid időre csak a gyakorlati oktató
engedélyével hagyhatja el.
Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tantermek, gyakorlati termek ajtaját zárva kell tartani.
A tanórák közötti szünetek a felfrissülést szolgálják. A tanárok és a diákok ezt a jogot kötelesek
tiszteletben tartani. A diákok kulturált magatartása alapfeltétele annak, hogy tevékenységükben ne
zavarjanak másokat.
A tanulók a tantermek rendjét tiszteletben tartva tartózkodhatnak a tantermekben.
A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével – a tanulók a székeket
a padokra felteszik, a szemetet a padokból kiszedik. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a
tantermet a tanulók rendben hagyják el.
Az iskola oktatási helyiségeit a tanítás befejezését követő időszakban zárva kell tartani. A
helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáról és az áramtalanításról.
Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti napokon
tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az intézményvezető előzetes írásbeli
engedélyével lehet.
Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos.
Az iskola területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat.
2. A gyakorlati oktatás során keletkező baleset megelőzési előírások
Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek során fel
kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az osztályfőnökök a
naplóban rögzítik.
A gyakorlati oktatásban résztvevők a gyakorlati képzéshez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi
oktatásban részesülnek, melyet a munkavégzés eszközeiben, körülményeiben történő változás
esetén megismételnek.
A gyakorlati oktatás során az iskola gondoskodik a szerszámok, gépek, eszközök munkavédelmi
törvényben megfogalmazott biztonságos üzembe helyezéséről, a rendszeres felülvizsgálatáról és
karbantartásáról.

A tanulót a tanulószerződés alapján a betegsége idejére a munka törvénykönyvéről szóló törvény
alapján tíz nap betegszabadság illeti meg. A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége
idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult.
A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés,
munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik
meg.
A rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti és működési szabályzat
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tartalmazza.
A pedagógusok a védő, óvó előírások figyelembevételével és intézményvezető/intézményvezetőhelyettesi engedéllyel vihetik be az iskolai foglalkozásokra az általuk készített, használt
pedagógiai eszközöket.
Az iskolai gyakorlati oktatáshoz a tanműhelybe nem vihető be bármilyen készített, vagy saját
tulajdonú eszköz, gép.
A tanulók igényei alapján az intézményvezető-helyettessel történt előzetes megbeszélés után
lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények,
számítógépek) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
Tanításon kívül az iskola létesítményeit a szervezeti és működési szabályzatban leírtaknak
megfelelően használhatják a tanulók, melynek betartása minden diák számára kötelező.

3. Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok
Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó
kötelezettségeinek teljesítéséhez illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban
bekövetkezett értékveszteségekért, kivéve ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az
osztályfőnökének vagy az intézményvezető által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A
megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és megőrzését vállalja (ingyenes letét).
Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének
jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan alkalmas, a
többi tanulót tankötelmének teljesítésében akadályozza vagy ártalmas az egészségre és a testi
épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles azt jelenteni illetve
átadni a pedagógusnak, aki az elvett tárgyat zárható szekrénybe helyezi el, és haladéktalanul
értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat mikor veheti át. E
cselekmény fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.
Elméleti órákon, gyakorlati foglalkozásokon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon,
okostelefon (smartphone), tablet, iPod, walkman, MP3-, MP4-lejátszó és bármilyen hordozható
digitális lejátszó vagy más, a tanítás-tanulás jelentős megzavarására alkalmas eszköz használata
tilos.
Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- és
vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer,
robbanószerek. A tanulók a gyakorlati oktatáshoz sem vihetnek be saját tulajdonú munkaeszközt
és gépet.

4. Kártérítési szabályok
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási
intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg:
a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) a károkozás napján
érvényes rendelkezések szerint megállapított egyhavi összegének ötven százalékát,
b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az
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okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér a károkozás napján érvényes
rendelkezések szerint megállapított öt havi összegét.
A tanulószerződéssel gyakorlati oktatásban résztvevő tanulóra vonatkozó kártérítési szabályok
A tanuló a tanulószerződésből eredő kötelezettségeinek vétkes megsértésével a gyakorlati képzést
folytató szervezetnek okozott kárt köteles megtéríteni. Ha a tanulót a gyakorlati képzésben való
részvétel során kár éri, a gyakorlati képzést folytató szervezet köteles azt megtéríteni.
A tanuló a gyakorlati képzést folytató szervezetnek gondatlanságból okozott kár értékének ötven
százalékát köteles megtéríteni azzal, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a tanuló
pénzbeli juttatásának egyhavi összegét.
A gyakorlati képzésen részt vevő tanuló részére a gyakorlati képzés szervezője (iskola/gazdálkodó
szervezet) a tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezetére –
felelősségbiztosítást köteles kötni.

5. A nem tanköteles korú tanulók térítési és tandíj kötelezettségei
Az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként –
a fenntartóval való egyeztetést követően – az intézmény vezetője dönt. A térítési díjakkal és
tandíjakkal kapcsolatos szabályozásról a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 34-36. §-a szerint a fenntartó szabályozása alapján az
intézményvezető dönt. A döntés előtt az intézményvezető kikéri a nevelőtestület és a szülői
munkaközösség véleményét.
Térítési díjköteles:
•
a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt
az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a köznevelési közfeladatok,
•
a független vizsga,
•
a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és
pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett
szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga
Tandíjköteles:
•
a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és
oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
•
középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam
harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
•
Ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a tanulásban akadályozott
és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére a második szakképesítés
megszerzéséig. Nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető
munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben – szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott körben – szerezhető szakképesítés, például a szakképesítésráépülések.
A térítési és tandíj a fenntartó által meghatározott keretek között a tanulmányi eredménytől
függően és a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.
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Félévre szóló díjakat a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell befizetni.

6. A mulasztások gyakorlati képzésre vonatkozó szabályzása
Szakképzés esetén az igazolt és az igazolatlan hiányzások száma egy tanévben meghaladja az
adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló
tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.
A gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az
évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges.
Azonban ha a tanuló mulasztása a húsz százalékot eléri, de igazolatlan mulasztása nincs, és
szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, és
az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének
kötelezettsége alól. Erről a nevelőtestület a gyakorlati képzőhely javaslatára az intézmény szakmai
programjában foglaltak alapján dönt.
Mulasztás a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlatról (nyári gyakorlat)
Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati
képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette
(magasabb évfolyamra nem léphet).
Azonban, ha igazolatlan mulasztása nincs, vagy az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az
összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát, és az igazolatlan mulasztását
pótolta, a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló
magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja.
A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a
nevelőtestület dönt. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai
gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

7. A rendszeres egészségügyi felügyelet gyakorlati képzésen
A legfontosabb rendszabályok e körben következők:
● A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a
szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség esetén (pl. osztálykirándulás)
életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét a
haladási naplóban kell dokumentálni.
● Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak, a
pedagógus köteles az első tanórában a tanulókat tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból
adódó veszélyhelyzetekről és azok megelőzési módjáról.
● Minden gyakorlati foglalkozáson a szakterületnek megfelelő munka- és tűzvédelmi
oktatást kell tartani és azt meg kell ismételni minden esetben, amikor az oktatás lényegi
körülményei és eszközrendszere megváltoznak.
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● Az iskola területén és közvetlen környékén, az iskola által szervezett rendezvényeken a
bűncselekménynek számító tudatmódosító szerek, illegális drogok behozatala és
fogyasztása szigorúan tilos.

VIII. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE
1. A házirend célja, hatálya
1.1. Személyi hatálya
A házirend kiterjed valamennyi óvodába felvett gyermekre, azok szüleire (gyámjára), továbbá az
intézmény minden közalkalmazottjára.
1.2. Területi hatálya
Az intézmény egész területére az oda való belépéstől annak elhagyásáig, valamint az intézmény
által szervezett programokra vonatkozik.
2. A házirend célja
Segítse elő az intézmény helyi nevelési programjának megvalósítását és szabályozza a belső
rendet. Követése kötelező valamennyi benne érintett számára

2. Az óvoda feladatai
Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
 Ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért.
 Az óvodafelelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért.
 A gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában szorosan
együttműködik a szülőkkel.
3. A

gyermekek és szülők jogai, kötelességei

3.1. Gyermekek jogai

A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságos és egészséges
környezetben neveljék és fejlesszék. Óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás
beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával – életkorának és fejlettségének megfelelően
alakítsák ki.

A gyermek személyiségét és emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani. Védelmet
kell számára biztosítani az esetleges fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető
alá semmiféle testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

Közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.

A gyermeknek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát az együttélés
normáinak figyelembevételével, valamint magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa.

A gyermeknek joga, hogy az óvodában egészségesen, testileg, szellemileg
kiegyensúlyozottan fejlődjön, adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő
nevelésben részesüljön.

Nemzeti illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben, fejlesztésben részesüljön.
(több szülő együttes kérése alapján)
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Vallási - világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.

Az SNI gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő
pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön, attól kezdődően, hogy az
igényjogosultságát megállapították.

Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben
részesüljön.

Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

Joga, hogy hit- és vallásoktatásban vegyen részt, melyhez igény szerint ehetőséget
biztosítunk.

3.2. Gyermek képességeihez mérten elvárható kötelességei
 Óvja saját maga és társai testi épségét, egészségét.
 Betartsa az óvoda helyiségeinek és az óvodához tartozó területek használati rendjét.
 Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően használja az óvodai játékokat, eszközöket,
óvja az óvoda létesítményeit, berendezéseit,
 Tartsa tiszteletben az óvoda alkalmazottai valamint óvodástársai emberi méltóságát és jogait.
 Vegyen részt az intézmény nagyobb ünnepségein, korának megfelelően ápolja a
hagyományokat.
 Vegyen részt a kötelező az egyéni és a választható foglalkozásokon.

3.3. Szülők jogai
 A szülő joga, hogy megismerje az óvoda helyi nevelési programját, szervezeti és működési
szabályzatát, házirendjét.
 A szülők számára fontos információk a gyermekük üzenő füzetében olvasható el.
 Évente 2 alkalommal az óvoda nevelési rendjében meghatározott időben szülői értekezletet
tartunk, melynek időpontja az üzenő füzetében kerül rögzítésre.
 A pedagógussal történő hosszabb idejű, személyes beszélgetésre előzetesen megbeszélt
időpont egyeztetésével kerülhet sor.
 A fogadóórák időpontjáról az üzenő füzetében tájékoztatjuk a szülőket.
 A pedagógust csak rendkívüli, indokolt esetben hívhatják telefonhoz.
 A szülő joga, hogy a gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeres tájékoztatást,
neveléséhez segítséget kapjon.
 Anyagi helyzetétől függően gyermeke számára szociális támogatásokat vegyen igénybe.
 A szülőnek joga van gyermeke adatainak védelmére.

3.4. Szülők kötelességei
 A szülő kötelessége, hogy gondoskodjék gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges feltételekről.
 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.
 Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében.
 Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az
együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.
57

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI HÁZIRENDJE 2019




Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, segítse elő gyermekének közösségbe történő
beilleszkedését és az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
Minden szülő csak a saját gyermek fegyelmezésére jogosult!

4. Az intézmény működési rendje
4.1. Óvoda napi nyitva tartása
Hétfőtől – péntekig: 07:00 – 17:00 óráig
07:00 – 08:00 Gyógypedagógiai asszisztens biztosítja a felügyeletet
08:00 – 16:00 Óvodapedagógus, gyógypedagógus végzi a foglalkozásokat, a gyógypedagógiai
asszisztens, dajka segítségével
16:00 – 17:00 ügyelet

4.2. Óvoda napirendje, étkezési rendje
Időpont
07.00 – 08.30 óra
08.30 – 11.00 óra
11.00 – 11.50 óra
11.50 – 12.00 óra
12.00 – 12.40 óra
12.40 – 13.00 óra
14.00 - 15.00 óra
15.00 - 15.30 óráig
15.30 – 16.00 óráig
16.00 – 17.00 óráig

Tevékenység
gyülekező, játék a csoportszobában
foglalkozások, mosdóhasználat, tisztálkodás, tízórai
udvari játék, levegőzés, séta
mosdóhasználat, tisztálkodás
terítés, ebéd, tisztálkodás, lefekvés
mese vagy dal hallgatása, délutáni alvás, vagy csendes pihenő
egyéni foglalkozás,
mosdóhasználat, tisztálkodás, uzsonna
szabad játék tevékenység
ügyelet (szülői igény szerint)

4.3 Óvoda zárva tartása
A mindenkori iskolai szünetekhez igazodva az óvoda zárva tartása. E mellett a szülői igényeket
figyelembe véve a két feladatellátási hely (Gyula és Békéscsaba) zárva tartási időszaka egymást
követő időpontokban kerül kijelölésre.
4.4 Nevelés nélküli munkanapok
Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési
évben 5 munkanapot érint, melyek időpontja és felhasználásának módja a mindenkori éves
munkatervben kerül meghatározásra. A szülőket előtte legalább 7 nappal értesítjük a pontos
idejéről. (Felhasználásuk: nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai napok és
egyéb szervezett továbbképzések.)

5. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje
Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény. Az
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óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékba integrált tanulási, fejlesztési
folyamatok keretében zajlik.
5.1. Az óvoda igénybe vehető
Kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek számára, akik rendelkeznek érvényes szakértői
véleménnyel.
Az óvodába felvett gyermek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a pedagógusok és a
szülők véleményének figyelembevételével.
A gyermek átvétele másik óvodából az intézmények közötti hivatalos értesítés alapján történik.
A gyermekek felvétele, illetve más óvodából történő átvétele nevelési év közben folyamatosan
történhet – az üres férőhelyek függvényében.

6. Az óvodába érkezés és távozás rendje
Az intézmény csak azokért a gyermekekért tud felelősséget vállalni, akiket a szülő a reggeli
gyülekezési időben átadott a pedagógusnak, gyógypedagógiai asszisztensnek, dajkának
Az intézménybe csak egészséges gyermek hozható be a saját és a többi gyermek érdekében. A
gyermekek védelmében - balesetek elkerülése érdekében – az intézmény egész területén óvodás
gyermek csak felnőtt felügyeletében tartózkodhat.
Idegen személy, vagy kiskorú testvér csak a szülővel, gondviselővel történő megbeszélés után és
annak írásos engedélyével hozhatja, illetve viheti el a gyermeket az óvodából. Az óvoda dolgozóit
terheli a felelősség, ha ettől eltérően elengedik a gyermeket.
Elvált vagy válófélben levő szülők esetében a bírósági végzés értelmében járunk el.
Az óvoda nem vállalja az elvált szülők részére a láthatási és kapcsolattartási terület szerepet, az
óvoda területén a láthatás nem bonyolítható.
Elvitelnél, miután a szülő a gyermeket az óvónőtől átvette - a felügyeletet a szülő látja el. A
továbbiakban gyermek biztonságáért az óvoda épületében, illetve az udvaron is a szülő felel. A
gyermekek udvaron tartózkodásakor is köteles a szülő a gyermekért bejönni és az elvitelét az
óvónőnek jelezni.
Abban az esetben, ha a gyermekért az óvoda zárásáig nem érkeznek meg, az ügyeletes pedagógus
telefonon értesíti a szülőket. A szülő köteles mielőbb megérkezni gyermekéért. Amennyiben ez
rendszeresen fordul elő az intézmény köteles jelzést tenni a Gyermekjóléti Szolgálat felé. A szülők
rendkívüli akadályoztatása esetén egyéni elbírálás szükséges.
Reggel legkésőbb 8.30 óráig érkezzenek meg a gyerekek.
7. Az otthonról behozható tárgyak szabályozása
Balesetveszélyes tárgyakat tilos az óvodába behozni, erről a szülő köteles meggyőződni! Cumi és
cumisüveg behozatala higiéniai okokból nem kívánatos! (Kivételes esetben, ha a gyermek nem
képes szilárd ételt fogyasztani, akkor engedélyezett a cumisüveg használata.) Az óvodába behozott
tárgyakért, megrongálódásukért, elvesztésükért az óvoda nem tud felelősséget vállalni.
Behozható játékok:
• alváshoz babák, és egyéb megszokott „alvókák”, melyek tisztaságáért a szülő felel
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai életéhez, illetve egyéb egészségügyi szempontból
indokolt és szükséges tárgyak behozatala, kezelése a csoportnaplóban kerül rögzítésre.
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8. A gyermek ruházata az óvodában
Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, réteges öltözködés.
Minden gyermek számára kötelező a váltócipő. Baleset és higiéniai szempontból papucs
használata tilos!
Egy garnitúra tiszta váltóruhát a gyermek óvodai zsákjában kerül a szülő által elhelyezésre.
A gyermek óvodai ruházatát kérjük névvel ellátni.

9. A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
9.1. Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat, ennek megfelelően:
Ø A napközben megbetegedett vagy lázas gyermeket a pedagógus értesítése után kérjük, minél
előbb vigyék haza az óvodából, és csak orvosi igazolással fogadható ismét a közösségbe.
Ø Az igazolást a gyermek betegségéből visszatérésekor le kell adni, a gyermekkel együtt és
nem később! Ennek elmaradása esetén a pedagógus nem fogadhatja a gyermeket, a többi
gyermek egészségének védelme érdekében.
Ø Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek – a biztonságos gyógyulás és többi
gyermek egészségének védelmében – az óvodát nem látogathatja, gyógyulása után csak orvosi
igazolással jöhet vissza.
Ø Abban az esetben, ha a gyermek állandó gyógyszerezésre szorul – epilepszia,
cukorbetegség, allergia… stb. – a gyógyszert a szülő és a pedagógus adhatja be, írásos
engedélyt követően.
Ø Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény
kötelessége a további szükséges intézkedéseket megtenni.
Ø Beiratkozásnál a szülő írásban köteles jelezni és orvosi szakvéleménnyel alátámasztani, ha
gyermeke különleges étkeztetést igényel.
Ø A gyermekek számára az ágyneműt és annak rendszeres váltását a szülő biztosítja.
Ø A védőnő havi rendszerességgel illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát,
tisztasági és tetvességi vizsgálatot végez, a kötelező szűrővizsgálatokat megszervezi.

9.2. Az óvodában bekövetkezett baleset esetén követendő eljárás
•
azonnali elsősegélynyújtás
•
szükség esetén az óvoda gyermekorvosának, illetve mentő hívása
•
a gyermekcsoport felügyeletének biztosítása
•
szülő és óvodavezető értesítése
•
baleseti jegyzőkönyv felvétele (nyilvántartási és jelentési kötelezettség)

10. A gyermekek étkezése az óvodában
A gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek. (tízórai, ebéd, uzsonna) Az óvodában a
gyermekek számára étkezési térítési díjat nem kell fizetni.
Betegség és egyéb hiányzás esetén az étkezést telefonon vagy személyesen reggel 8 óráig le kell
mondani.
Amennyiben valamilyen táplálékallergiája van, a gyermeknek, azt kérjük a bejelenteni!
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11. Az óvodai elhelyezés megszűnésének esetei, eljárási rendje
A szülő írásban bejelenti, megfelelő indoklással, hogy nem tart igényt az óvodai elhelyezésre az
adott naptól.
A gyermeket másik óvoda átvette.
A gyermek iskolai felvételének napján.

12. A gyermekek értékelésének rendje, szempontjai
A gyermeki jogok védelme érdekében a gyermekek adatait, róluk készült feljegyzéseket titkosan
kezeljük. A gyermek dokumentumaiba csak a szülőknek, illetve törvényes képviselőnek van joga
betekinteni.
Nyílt fórumon a gyermek személyiségi jogaira való tekintettel egyes gyermekekről való
tájékoztatást nem lehet megadni.
A
gyermekek
személyiségfejlődésének,
viselkedéskultúrájuknak
értékelését
az
óvodapedagógusok végzik egyéni felmérések, megfigyelések alapján. A szülők tájékoztatása
elsősorban személyesen, fogadóórák keretében zajlik.
Beiskolázás a Pedagógiai Szakszolgálat véleményével történik, a megadott kontroll időpontban a
szülő köteles gyermekével megjelenni.

13. Az intézmény helyiségeinek használati szabályai
A törvényi előírások értelmében az óvoda egész területén tilos a dohányzás!
A csoportszobába, gyermekmosdókba a szülők, hozzátartózok - egészségügyi okok miatt – csak
váltócipőben mehetnek be.
Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivéve vezetői engedély
alapján, ha az óvoda profiljába tartozó illetve illeszthető.
Törvényi előírás alapján, az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz
kötődő szervezet nem működhet, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható.
A Házirend megsértésével kapcsolatban hozott intézményi döntés ellen a szülő, vagy törvényes
képviselő jogorvoslattal élhet az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve a külön
jogszabályban meghatározottak szerint.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A 2019. november 29. napján hatályba lépő jelen Házirend visszavonásig érvényes. Ezzel
egyidejűleg az intézmény előző házirendje visszavonásra kerül.
A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerülhet.
Az iskolába beiratkozó minden tanulónak/szüleinek a házirend egy példányát, igény szerint
nyomtatott formában is át kell adni.
Jogorvoslati jog gyakorlása:
Ha a tanuló vagy kiskorú szülője, gondviselője úgy ítéli meg, hogy a Házirendben megfogalmazott
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valamelyik joga sérült, akkor szóban vagy írásban panasszal élhet az alábbi személyek
bármelyikénél, a jogsérelem alapjául szolgáló ügy illetékességének és a korrekt eljárás
követelményének megfelelően:
o az ügyben érintett pedagógusnál, szakoktatónál
o a tanuló osztályfőnökénél
o az
intézményvezető
helyetteseknél,
tagintézmény-vezető
helyettesnél,
intézményegység vezetőnél
o az intézmény vezetőjénél, tagintézmény vezetőnél

X. FÜGGELÉK: JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek
ellenére az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára, szülőjére vonatkozik a
hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az iskola
területén is. A házirend működési körét az érvényes jogi keretek szabályozzák, valamint a belső
szabályzatok – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és Pedagógiai Programja – a
kötelességek és jogok együttesében.
Az iskolai házirend jogi norma, melynek megsértése jogkövetkezményt von maga után.
Jogszabályi háttér
● 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
● 2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
● 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
● 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
● 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
● 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
● 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
● 4/2002. (II. 26.) OM-rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók
juttatásairól
● 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról

XII. AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐ FÓRUMOK NYILATKOZATAI
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A nevelőtestület nyilatkozata

A házirendet az intézmény nevelőtestülete 2019. év november hó 28 napján tartott értekezletén
elfogadta.

.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség
megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és
aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)
Szülői Munkaközösség nyilatkozta
A Házirendet az intézmény Szülői Munkaközössége 2019. év ……………….. hó ………………
napján tartott értekezletén megismerte és véleményezési jogával élt.

.............................................
SZMK vezetője

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség
megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és
aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)
Diákönkormányzat nyilatkozata

A Házirendet az intézmény Diákönkormányzata 2019. év …………………. hó ………. napján
tartott gyűlésén megismerte és véleményezési jogával élt.

.............................................
DÖK vezetője

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség
megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és
aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)
Intézményi Tanács
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A Házirendet az Intézményi Tanács 2019. év ……………….. hó ……………… napján tartott
értekezletén megismerte és véleményezési jogával élt.

.............................................
Intézményi Tanács vezetője

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség
megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és
aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)

Fenntartói és működtetői nyilatkozat

Jelen házirenddel kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4)
bekezdése értelmében a módosítás sem a fenntartóra, sem a működtetőre többletkötelezettséget
nem telepít.

Kelt: Békéscsaba, 2019. év .................. hónap ...... nap

.............................................
fenntartó, működtető képviselője
……………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………….
A fenntartói értesítés helye a házirendet jóváhagyó határozatról.
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MELLÉKLETEK
OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖREI
Készségfejlesztő Iskola 9. osztály
Olvasás-írás
Témakör
Beszédfejlesztés
Térorientációs
gyakorlatok
Írás
Olvasás
Értő olvasás

Elvárt teljesítmény
Személyes adatok felsorolása. Tudja a saját külső és belső tulajdonságai felsorolni.
Tudjon vele megtörtént eseményeket elmondani.
Egyszerű téri utasításokat tudjon végrehajtani.
Tudjon másolni segédvonal segítségével írottról írottra, és nyomtatottról írottra.
Kép szóképpel való egyeztetése.
Egyszerű szövegek megértése, kérdésekre válaszolás. Himnusz felismerése.

Számolás-mérés
Témakör
Időbeli tájékozódás
Mennyiségek felismerése,
összehasonlítások,
viszonyítások,
mennyiségekkel végzett
műveltek
Mértékegységek, mérések, a
pénz

Elvárt teljesítmény
Évszakok, napszakok, napok, hónapok felsorolása. Születésnapját, névnapját a naptáron
jelölje be. Digitális órát tudja használni
Hasonlítson össze mennyiségeket. Több kevesebb ugyanannyi.

Tudja, mit mivel mérünk. Ismerje fel a pénz értékét.

Társadalmi ismeretek és gyakorlatok
Témakör
Személyi adatok
Vásárlási gyakorlatok
Közlekedés
Ünnepek
Szociális és társadalmi
szituációs gyakorlatok
Társas kapcsolatok
Előkészület a felnőtt életre
Lakóhelyismeret

Elvárt teljesítmény
A tágabb családtagok, rokonsági fok megnevezése irányítással.
Bevásárló lista készítése segítséggel.
Gyakorolt közlekedési szituációk eljátszása segítséggel.
Ünnepek felismerése. Ünnepek csoportosítása (egyházi, nemzeti, nemzetközi)
A szabadidő eltöltésének lehetőségeinek felsorolása (mozi, séta, színház, sport, játék,
stb.) Egészséges, egészségtelen szokások csoportosítása.
Társas kapcsolatok jellemzőinek felsorolása. Ismerjen legalább egy fogamzásgátló
módszert. (irányítással).
A munkavállaló jogainak, kötelességeinek ismerete. A munkavállalás szempontjából
fontos tulajdonságok ismerete.
A főváros, és a lakóhely nevezetességeinek felismerése.

Életvitel és gondozási ismeretek
Témakör
Textilmunkák

Elvárt teljesítmény
Textilfajták felismerése. Egy általa választott öltésfajta bemutatása

Konyhai munkák

Háztartási gépek felismerése, csoportosítása. Egy egyszerű étel elkészítése, képes
folyamatábrájának sorba rendezése.
Kerti szerszámok felismerése, megnevezése. Évszakhoz tartozó munkák felsorolása,

Kertgondozás
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Takarítás
Önkiszolgálásruhagondozás
Vásárlás
Piktogramok értelmezése
Természetes anyagok és
alakításuk

csoportosítása.
Takarítás műveleteinek megnevezése.
Ruhatípusok szétválogatása, anyag, és szín szerint.
A zsebpénz felhasználásának megtervezése.
Ruhákon, vegyszereken található jelzések ismerete. Ruhán lévő mosási utasítás
elmondása.
Kéziszerszámok felismerése, mit mire használhatunk.

Ábrázolás alakítás
Témakör
Vizuális ábrázolás
Komplex alakító
tevékenységek
Népünk művészete
Elemi ismeretek művészeti
alkotásokról

Elvárt teljesítmény
A tanuló képességeinek megfelelő rajz elkészítése, szabadon választott technikával
Egyszerű hajtogatás
Népi hímzés felismerése.
Szobor, festmény csoportosítás

Ének zene
Témakör
Népdalok
Ünnepkörök dalai
Tánc- és dramatikus játékok
Ritmus- és hallásfejlesztés
Zenehallgatás

Elvárt teljesítmény
Egy maga választott rövid népdal eléneklése
Ünnepekhez tartozó dalok csoportosítása
Egylépéses csárdás táncolása utánzással
2 ütemű ritmus visszatapsolása
Tanult dal felismerése

Testnevelés
Témakör
Rendgyakorlatok,
téri
tájékozódás
Gimnasztikai alapformák
Képességfejlesztő
gyakorlatok,
játékos
feladattok
Labdás gyakorlatok
Sportjátékok elemei
Terápiák, relaxáció

Elvárt teljesítmény
Menetelés ritmus adás mellett. Sor és oszlop alakítás, testfordulatok szabadon.
Három elem összekapcsolása.
Járás fordított tornapadon. Futás egyéni iramban. Szökdelés helyben és haladással páros
lábon. Magas fekvőtámasz végrehajtása.
Labdadobás célba, és távolságra.
Labdaátadás, célba dobás (rúgás). Egy szabály elmondása a választott sportjátékból.
Tudjon zenére ellazulni.

Környezet – és egészségvédelem
Témakör
Az emberi test
Öltözködés
Serdülőkor
Egészséges életmód és
veszélyek

Elvárt teljesítmény
Az emberi test részeinek felsorolása. Érzékszervek párosítása a funkciókkal. A
betegség tüneteinek felismerése.
Ruházat csoportosítása évszakok szerint.
Pubertás kori nemi jellemzők közötti hasonlóság és különbség. A testápolás ismerete.
Az egészséges életmód elemeinek felsorolása. Soroljon fel 3-5 mozgásformát. A
káros szenvedélyek következményeinek felsorolása.
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Egészségügyi intézmények
Balesetek, elsősegélynyújtás
Az élőlények
A környezet főbb
összetevői, ártalmai
Természeti ismeretek

Tudja, mikor hova forduljon betegség esetén.
Tudja, kitől kell segítséget kérni. Tudja a mentő számát.
Éghajlatok élővilága.
Az élő környezet megóvásának módjai.
A természetes vizek csoportosítás. A természeti katasztrófák felsorolása. A védekezés
módja.

Szakmai előkészítő ismeretek
Témakör
Elemi jellegű
munkatevékenységek
Kézművesség alapjai
Szolgáltató jellegű
tevékenységek
Egyszerű termékek
előállítása elemekből
Mezőgazdasági, kertészeti
munkák
Feldolgozó jellegű
tevékenységek
Anyagismeret, eszköz és
szerszámhasználat
Balesetmegelőzés
balesetvédelem

Elvárt teljesítmény
Természetes és mesterséges anyagok szétválogatás.
Lampion elkészítése.
Egy rongyszőnyeg mintájának megtervezése, színezéssel.
Mosogatás.
Fakanálbáb elkészítése.
Szobanövények ápolása.
Zöldségfelismerés.
Egy adott szerszám karbantartási munkáinak elvégzése.
5 veszélyforrás felsorolása, és a megelőzés módjainak felsorolása.

Szociális munkatevékenység
Témakör
Elemi jellegű
munkatevékenységek
Kézművesség alapjai
Szolgáltató jellegű
tevékenységek
Egyszerű termékek
előállítása elemekből
Mezőgazdasági, kertészeti
munkák
Feldolgozó jellegű
tevékenységek

Elvárt teljesítmény
Vágódeszka csiszolása
Egyszerű ékszer elkészítése gyöngyből.
A konyha rendbetétele.
Papírgalacsin készítése, különböző színű papírból. Ragasztása felületre.
Szobanövény átültetés.
Salátakészítés.

SZAKISKOLA
9. Előkészítő évfolyam osztályozó vizsga témakörei

Tantárgy

Témakör
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Matematika

Kémia

Földrajz

Fizika

Biológia

Történelem és
állampolgári
ismeretek

Magyar nyelv és
irodalom

Angol















































Metszet halmaz-adatok beírása
Igaz-hamis állítások eldöntése
Egyszerű sorozatok
Számok írása, olvasása
Műveletek sorrendje
Zárójeles feladatok
Szöveges feladatok
Százalékszámítás
Kerület és terület számítása
Periódusos rendszer elemei, rendszerezése
Vegyszerek jellemzői
Vegyszerek a háztartásban
Szerves anyagok
A talaj szennyezése
Mindennapok kémiája (papír-, műanyaggyártás, újrahasznosítás)
Energiaforrások fajtái
A Naprendszer bolygói, a Föld mozgása
A Föld éghajlati övei, jellemzőjük
A társadalmi földrajz, népesség
Kölcsönhatások fajtái
Sebességszámítás
A mágnes, a mágneses tér
Az elektromos áram
Egyenáram, váltóáram
A fény és jellemzői
Az emberi test, a külső és belső elválasztású mirigyek
Vércsoportok Egészséges táplálkozás
Munkavédelmi előírások
Betegségek
A Honfoglalás kora
o István kora
Új törvények
Hunyadiak kora
Dózsa féle parasztháború
Mohácsi csata
A török Magyarországon
Az ország három részre szakadása
A Reformkor jellemzői
1848 Szabadságharc és forradalom
Kiegyezés kora
o világháború. előzményei, eseményei, hatása
A két világháború között
A II. világháború előzményei, eseményei, hatása
Magyarország a vesztes háború után
egy-, több-, ellentétes jelentésű szavak, rokon értelmű kifejezések
közmondások, szállóigék
mondatok bővítése, szűkítése
számok helyesírása
szövegtípusok
tollbamondás, másolás
nyomtatványok kitöltése
szövegtani, mondattani, szótani, fonetikai ismeretek
nyelvtörténeti ismeretek
formanyomtatványok kitöltése
tömegkommunikáció fajtái





Classroom Language (utasítások a tanórán),
The Englsih Speaking World (angolszász országok),
Greetings / Saying Goodbye (üdvözlés & elköszönés)











68

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI HÁZIRENDJE 2019

Informatika















Testnevelés és sport














Personal Introduction, My Family
My School
Daily Routine
Regular Plurals (többes szám),
Genitives (of, ‘s)
Possessives (Birtokos névmások)
My Home (House / Flat / Farm)
My Town / Village
My Friends
Dokumentumkészítés.
Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató, szkenner, digitális
fényképezőgép, modem, CD-, DVD-lejátszó).
Hálózati alkalmazások, keresőprogram használata.
Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. e-mail, vírus,
belépés, jelszó, megnevezések)
Gimnasztika.
Egyensúly-gyakorlatok.
Küzdőgyakorlatok.
Zenére végzett gyakorlatok.
Légző gyakorlatok.
Rendgyakorlat.
Torna.
Támaszgyakorlatok.
Mászás, vándormászás.
Függeszkedés, lendülés.
Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc.
Atlétikai elemek:
o Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások.

9.-10. és 9.- 12. évfolyam közismereti tárgyak osztályozó vizsga témakörei
Tantárgy
Matematika

Erkölcstan

Témakör
 Metszet halmaz-adatok beírása
 Igaz-hamis állítások eldöntése
 Egyszerű sorozatok
 Számok írása, olvasása
 Műveletek sorrendje
 Zárójeles feladatok
 Szöveges feladatok
 Százalékszámítás
 Kerület és terület számítása
Fogalmak ismerete:
 rokonszenv - ellenszenv,
 hűség - hűtlenség,
 alkalmazkodás,
 gyávaság - bátorság,
 bizalom - bizalmatlanság,
 vita,
 magánélet - közélet,
 hit,
 öröm
 szenvedés
 közösségek – erőt adó közösség.
 alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség.
 együttérzés másokkal.
 páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok – hasonlóságok és különbségek.
 nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek
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Magyar nyelv és
irodalom





alkalmazkodás, választás, segítségkérés.
megértés más viselkedésével kapcsolatban.
vigasztalás, együttérzés, nagylelkűség












egy-, több-, ellentétes jelentésű szavak, rokon értelmű kifejezések
közmondások, szállóigék
mondatok bővítése, szűkítése
szövegtípusok
tollbamondás, másolás
nyomtatványok kitöltése
szövegtani, mondattani, szótani, fonetikai ismeretek
nyelvtörténeti ismeretek
formanyomtatványok
tömegkommunikáció fajtái




Informatika
















Testnevelés és sport

9. évfolyam

10. évfolyam





















Dokumentumkészítés.
Számítógéphez kapcsolódó eszközök használata (nyomtató, szkenner,
digitális fényképezőgép, modem, CD-, DVD-lejátszó).
Hálózati alkalmazások, keresőprogram használata.
Szakkifejezések a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban (pl. e-mail,
vírus, belépés, jelszó, megnevezések)
Gimnasztika.
Egyensúly-gyakorlatok.
Küzdőgyakorlatok.
Zenére végzett gyakorlatok.
Légző gyakorlatok.
Rendgyakorlat.
Torna.
Támaszgyakorlatok.
Mászás, vándormászás.
Függeszkedés, lendülés.
Guruló átfordulás előre-hátra, tigrisbukfenc.
Atlétikai elemek:
o Járások, futások, dobások, ugrások, lökések, hajítások.
ANGOL NYELV TÉMAKÖRÖK
Present Simple (Egyszerű Jelen idő) képzése és használata,
Present Continuous (Folyamatos Jelen idő) képzése és használata,
Going to Future (Közeli Jövő) képzése és használata
Personal Introduction, My Family
My School
Daily Routine
Past Simple (Egyszerű Múlt idő) képzése és használata,
Used to (valaha, egykor: szokás a múltban) képzése és használata
Plurals: irregular, regular (Többes szám)
Possessives (Birtokviszony)
My Home (House / Flat / Farm)
My Town / Village
My Friends
Past Continuous (Folyamatos Múlt idő) képzése és használata,
Present Perfect Simple (Befejezett Jelen idő) képzése és használata,
Present Perfect Continuous (Befejezett Folyamatos jelen idő) képzése és
használata,
Places of Work, Occupations
The Telephone
Sports & Games
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11. évfolyam

12. évfolyam

































Conditionals (Feltételes Mód: 0., 1., 2., 3. feltétel) képzése és használata,
Inversions (Megfordítások)
Auxiliaries (Segédigés szerkezetek)
Books, Library
Newspapers & Magazines
Sports & Games
Past Perfect Simple (Befejezett Jelen idő) képzése és használata
Past Perfect Continuous (Befejezett Folyamatos Jelen idő) képzése és használata
Future Simple (Egyszerű Jövő idő) képzése és használata
Causation (Műveltetés)
Journey by Car
Travelling by Bus & Taxi
Travelling by Train
Passive Voice (Szenvedő szerkezet)
Reported Speech (Függő beszéd)
Reported Questions (Függő kérdés)
Clause of Purpose (Célhatározói mellékmondat)
Travelling Abroad
Weather & Clothing
At the Doctor’s
Future Continuous (Folyamatos Jövő idő) képzése és használata,
Future Perfect Simple (Befejezett Jövő idő) képzése és használata,
Future Perfect Continuous (Folyamatos Befejezett Jövő idő) képzése és
használata,
At the Hotel
Theatres & Cinemas
The English Language
Future in the Past (will – would: igeidő egyeztetés / függő beszéd)
The Verbal Phrase: Infinitive, Gerund, Participle (Igenevek)
Eating at a Restaurant
Shopping for Food
Dressing

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tanulásban akadályozottak 1. évfolyam
évfolyam

Tantárgy

Félév és év vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
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1

Anyanyelv és
irodalom

félév és év vége
is bővülő
ismeretekkel

-

-

Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése,
értelmezése és alkotása
Szövegelemzés
Szövegértés
Olvasás, az írott szöveg megértése
Az olvasás teljes jelrendszerének elsajátítása
Hangos olvasás
Szavak, mondatok, rövid szövegek tartalmának
megértése
Írás, szövegalkotás
Írott kis és nagybetűk írása
Másolás
Tollbamondás
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Alapvető kommunikációs helyzetek nyelvi és
magatartási mintái
Szavak jelentése, szókincs
Mondatfajták
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évfolyam

Tantárgy:

1.

Matematika

Félév és év
vége:
félév

félév
év vége is

év vége

év vége

évfolyam

Tantárgy:

1.

Környezetismeret

Témakörök az osztályozóvizsgához
I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika,
kombinatorika
- halmazok
- matematikai logika
- kombinatorika
II. Számelmélet, algebra
számok
műveletek
számelméleti ismeretek
III. Geometria-mérés
térbeli, síkbeli helyzetek
síkbeli alakzatok
térbeli alakzatok
mérés
IV. Függvények, az analízis elemei
relációk
sorozatok
függvények

Félév és év
vége:
Félév

Félév

Év vége

Év vége

Év vége

Év vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
II. Rendszerek
tér és idő
rendszer, a rendszer és környezete
szerveződési szintek, hálózatok
III.Felépítés és működés
anyagok kémiai tulajdonságai
a közvetlen környezet növény- és állatvilága
a közvetlen környezet életközösségei
változatos élővilág
a Föld és a Nap
I. Anyag, energia, információ
anyag
kölcsönhatások, erők
energia
információ
IV.Állandóság, változás
állapot
változás
folyamat
V.Az ember megismerése és egészsége
az emberi test fő részei
önfenntartás
szaporodás és egyedfejlődés
öröklődés
magatartás
IV.Környezet, fenntarthatóság
globális környezeti rendszerek
az élő és élettelen környezeti tényezők
környezeti rendszerek állapota, fenntarthatóság
a Föld szépsége, egyedisége
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évfolyam

Tantárgy:

1

Technika,
életvitel és
gyakorlat

Félév és év
vége:
félév és év vége
is bővülő
ismeretekkel

Témakörök az osztályozóvizsgához
Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
Önkiszolgálás
Tisztálkodás
Közlekedés
Anyagok alakíthatósága, modellezés
Képlékeny anyagok alakítása
Papírmunkák
Manipuláció fonallal, zsineggel
Modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód
Egészség, betegség
Egészséges életmód

évfolyam

Tantárgy:

Félév és év
vége:

1.

Testnevelés és
sport

félév és év vége
is bővülő
ismeretekkel

évfolyam

Tantárgy:

1.

Ének-zene

Félév és év
vége:
félév és év vége
is bővülő
ismeretekkel

Témakörök az osztályozóvizsgához
Gimnasztika
Torna
Testséma tudatosítását szolgáló játékok
Atlétikai elemek
Torna
Futó és fogójátékok
Énekes mondókák
Sor-és váltóversenyek
Labdajátékok
Testi-lelki higiéné
Természetben űzhető sportok
Népi gyermekjátékok, a népi tánc elemei
Témakörök az osztályozóvizsgához
Éneklés
Óvodás dalok-gyermekdalok
Dalok az állatokról
Gyermekdalok, körjátékok
Generatív kreatív zenei tevékenység
Ritmushangszeres játékok, szabad és kötött formákban
Hangulatok, érzelmi állapotok
Felismerő kottaolvasás
Egyszerű ritmusértékek
Kettes ütem, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel
Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenehallgatás

1.

Vizuális
kultúra

félév és év vége
is bővülő
ismeretekkel

A vonal
A folt
A szín
Forma és nagyság
Síkforma, térforma
Alkotótevékenység: hangulatok, élmények
Befogadás, alkotás, befogadó tevékenység
Vizuális kommunikáció
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Tanulásban akadályozottak 2. évfolyam
évfolyam

Tantárgy:

2

Anyanyelv és
irodalom

évfolyam

Tantárgy:

2.

Matematika

Félév és év
vége:
félév és év vége
is bővülő
ismeretekkel

Témakörök az osztályozóvizsgához
Beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegek megértése,
értelmezése és alkotása
Szövegelemzés
Szövegértés
Olvasás, az írott szöveg megértése
Az olvasás teljes jelrendszerének elsajátítása
Hangos olvasás
Szavak, mondatok, rövid szövegek tartalmának
megértése
Írás, szövegalkotás
Írott kis és nagybetűk írása
Másolás
Tollbamondás
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Alapvető kommunikációs helyzetek nyelvi és
magatartási mintái
Szavak jelentése, szókincs
Mondatfajták

Félév és év
vége:

félév

félév és év
vége is bővülő
ismeretekkel

év vége

év vége

évfolyam

Tantárgy:

2.

Környezetismeret

Témakörök az osztályozóvizsgához

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika,
kombinatorika
- halmazok
- matematikai logika
- kombinatorika
II. Számelmélet, algebra
számok
műveletek
számelméleti ismeretek
III. Geometria-mérés
térbeli, síkbeli helyzetek
síkbeli alakzatok
térbeli alakzatok
mérés
IV. Függvények, az analízis elemei
relációk
sorozatok
függvények

Félév és év
vége:
félév és év vége
is bővülő
ismeretekkel
Félév

Témakörök az osztályozóvizsgához
I.Anyag, energia, információ
anyag
kölcsönhatások, erők
energia
információ
II.Rendszerek
tér és idő
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rendszer, a rendszer és környezete
szerveződési szintek, hálózatok
III.Felépítés és működés
Félév

Év vége

Év vége

Év vége

évfolyam

Tantárgy:

2

Technika,
életvitel és
gyakorlat

Félév és év
vége:
félév és év
vége is bővülő
ismeretekkel

anyagok kémiai tulajdonságai
a közvetlen környezet növény- és állatvilága
a közvetlen környezet életközösségei
változatos élővilág
a Föld és a Nap
IV.Állandóság, változás
állapot
változás
folyamat
V.Az ember megismerése és egészsége
az emberi test fő részei
önfenntartás
szaporodás és egyedfejlődés
öröklődés
magatartás
VI.Környezet, fenntarthatóság
globális környezeti rendszerek
az élő és élettelen környezeti tényezők
környezeti rendszerek állapota,
fenntarthatóság
a Föld szépsége, egyedisége
Témakörök az osztályozóvizsgához

Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
Önkiszolgálás
Tisztálkodás
Közlekedés
Anyagok alakíthatósága, modellezés
Képlékeny anyagok alakítása
Papírmunkák
Manipuláció fonallal, zsineggel
Modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód
Egészség, betegség
Egészséges életmód

évfolyam

Tantárgy:

Félév és év
vége:

Témakörök az osztályozóvizsgához
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2.

Testnevelés és
sport

félév és év
vége is bővülő
ismeretekkel

Gimnasztika
Torna
Testséma tudatosítását szolgáló játékok
Atlétikai elemek
Torna
Futó és fogójátékok
Énekes mondókák
Sor-és váltóversenyek
Labdajátékok
Testi-lelki higiéné
Természetben űzhető sportok
Népi gyermekjátékok, a népi tánc elemei
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évfolyam

Tantárgy:

2.

Ének-zene

Félév és év
vége:
félév és év
vége is bővülő
ismeretekkel

Témakörök az osztályozóvizsgához
Éneklés: Ünnepek dalai
Évszakok dalai
Kánonéneklés
Generatív kreatív zenei tevékenység
A zene jellemzőinek megjelenítése mozgással

Vizuális
kultúra

2.

félév és év
vége is bővülő
ismeretekkel

Felismerő kottaolvasás
Szolmizációs hangok és kézjeleik
Betűkotta
Ötvonalas kotta
Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenehallgatás
A vonal
A folt
A szín
Forma és nagyság
Síkforma, térforma
Alkotótevékenység: hangulatok, élmények
Befogadás, alkotás, befogadó tevékenység
Vizuális kommunikáció

Tanulásban akadályozottak 3. évfolyam

évfolyam

Tantárgy:

3.

Magyar nyelv
és irodalom

Félév és év
vége:

Témakörök az osztályozóvizsgához
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése
és alkotása
beszédhallás, hallás utáni értés
beszédfejlettség
memoriterek szöveghű tolmácsolása
II.
Olvasás, az írott szöveg megértése
az olvasás jelrendszere
az írott szöveg megértése
III.
Írás, szövegalkotás
az írás jelrendszere
szövegalkotás írásban
IV.
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
alapvető kommunikációs helyzetek nyelvi és magatartási
mintái
szavak jelentése, szókincs
hang, betű, szótag, szó, szótő, toldalék
modalitás szerinti mondatfajták
alapvető nyelvhelyességi és helyesírási szabályok,
írásjelek
V.
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
1. szerzők és művek
népköltészet
klasszikus magyar szerzők gyermekversei, meséi,
elbeszélései
klasszikus európai szerzők gyermekversei, meséi,
elbeszélései
kortárs magyar szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései
2. epikus művek jellemzői
3. lírai alkotások jellemzői
4. báb- és drámajátékok jellemzői

I.

félév és év
vége is bővülő
ismeretekkel
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évfolyam

Tantárgy:

3.

Matematika

Félév és év
vége:

Témakörök az osztályozóvizsgához
I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika,
kombinatorika
- halmazok
- matematikai logika

félév és
év vége is
bővülő
ismeretekkel

évfolyam

Tantárgy:

3.

Környezetismeret

II. Számelmélet, algebra
számok
műveletek
számelméleti ismeretek
III. Geometria-mérés
téri elemek
síkbeli alakzatok
térbeli alakzatok
transzformációk
mérés
IV. Függvények, az analízis elemei
összefüggések
sorozatok
függvények megadása, ábrázolása

Félév és év
vége:
félév és év
vége is bővülő
ismeretekkel
Félév

Félév

Év vége

Év vége

Év vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
Anyag, energia, információ
anyag
energia
információ
Rendszerek
tér, idő, nagyságrendek
rendszer, a rendszer és környezete
szerveződési szintek
Felépítés és működés
anyagok kémiai tulajdonságai
a lakóhely közvetlen és tágabb környezetében
található életközösségek
változatos élővilág
IV.
Állandóság, változás
állapot
változás
V.
Az ember megismerése és egészsége
az emberi test részei
az érzékszervek védelme
szaporodás és egyedfejlődés
öröklődés
VI.
Környezet, fenntarthatóság
globális környezeti rendszerek
az élő és élettelen környezeti tényezők
környezeti rendszerek állapota, fenntarthatóság
I.
II.
III.
-
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3.

Technika,
életvitel és
gyakorlat

évfolyam

Tantárgy:

Testnevelés és sport

évfolyam

Tantárgy:

3.

Ének-zene

Vizuális
kultúra

Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
Önkiszolgálás
Tisztálkodás
Közlekedés
Anyagok alakíthatósága, modellezés
Képlékeny anyagok alakítása
Papírmunkák
Manipuláció fonallal, zsineggel
Modellezés
Háztartás, gazdálkodás, életmód
Egészség, betegség
Egészséges életmód
Témakörök az osztályozóvizsgához
Gimnasztika
Torna
Testséma tudatosítását szolgáló játékok
Atlétikai elemek
Torna
Futó és fogójátékok
Énekes mondókák
Sor-és váltóversenyek
Labdajátékok
Testi-lelki higiéné
Természetben űzhető sportok
Népi gyermekjátékok, a népi tánc elemei

Félév és év
vége:

félév és év vége is
bővülő
ismeretekkel

3.

Témakörök az osztályozóvizsgához

Félév és év
vége:

félév és év vége is bővülő
ismeretekkel

3.

Félév és év
vége:

félév és év vége is bővülő
ismeretekkel

Tantárgy:

félév és év vége is bővülő
ismeretekkel

évfolyam

Témakörök az osztályozóvizsgához

Éneklés:
Ünnepek dalai
Évszakok dalai
Kánonéneklés
Generatív kreatív zenei tevékenység
A zene jellemzőinek megjelenítése mozgással
Felismerő kottaolvasás
Szolmizációs hangok és kézjeleik
Betűkotta
Ötvonalas kotta
Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenehallgatás
A vonal
A folt
A szín
Forma és nagyság
Síkforma, térforma
Alkotótevékenység: hangulatok, élmények
Befogadás, alkotás, befogadó tevékenység
Vizuális kommunikáció
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Tanulásban akadályozottak 4. évfolyam
évfolyam

Tantárgy:

4.

Anyanyelv

Félév és év
vége:
I.félév

II. félév
tanév vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
Grammatika:
Hangok, betűk csoportosítása
Szavak átalakítása
Szófaji ismeretek
Szavak jelentéstartalmai
Valóságismereti tartalmak:
Szépirodalmi művek: versek
A lakóhely
Nyelvhasználati képesség fejlesztése (olvasás) szövegértő olvasás
Grammatika:
Szószerkezetek
Valóságismereti tartalmak:
Szépirodalmi művek: mesék
A beszélő szándékának megfelelő mondatalkotás

Valóságismereti tartalmak:
Élő világ
Nyelvhasználati képesség fejlesztése (olvasás) szövegértő olvasás

évfolyam

Tantárgy:

4.

Matematika

Félév és év
vége:
I.félév

II.félév
tanév vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
Gondolkodási műveletek alapozása:
Halmaz: alaphalmaz, részhalmaz
Számtan, algebra:
Számfogalom, számköri ismeretek
Számfogalom, számköri ismeretek
Geometria, mérések:
síkidomok
mérések
Összefüggések, függvények, sorozatok

Számtan, algebra:
Számfogalom, számköri ismeretek
szorzó-és bennfoglaló táblák
összeadás kivonás
Geometria, mérések
Számtan, algebra: szöveges feladatok
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évfolyam

Tantárgy:

4.

Életvitelgazdálkodás

Félév és év
vége:
I.

Témakörök az osztályozóvizsgához
1. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Önkiszolgálás
Öltözködés
Saját ruhanemű gondozása
Étkezés
Tisztálkodás
Közösségi tér rendezése
Veszélyforrások mosdóban, fürdőszobában, WC-n Közlekedés
Tömegközlekedés
Tömegközlekedési illemszabályok
Fogalmak: Jelzőtáblák Napszak, alkalom, ünnepi ruha, sportruházat,
ápoltság, aktuálisan használt konyhai eszközök és tevékenységek,
áramütés, takarítóeszközök, veszélyes anyagok, piktogramok és
jelentésük, tömegközlekedési eszközök, közlekedési jelzőtáblák, tiltó
táblák, tájékoztató jelzések, udvariasság.
2. Anyagok alakítása, modellezés
Fa megmunkálása
Fa tulajdonságai, megmunkálásának eszközei.
Fa használatának területei (épület, bútor, tüzelés, papír)
Varrás, vágás
Tű balesetmentes használatának szabályai______________
Vágóeszközök balesetmentes használata
Természetes anyagok felhasználásával alkotások készítése
Modellezés
Fogalmak:
Szalma, nád, mag, termés, fonal, alaklemez, befűzés, puhafa,
keményfa, szeg, kalapács, harapófogó, mérés, mérőeszköz, pontosság,
tervrajz, sík, tér.

II.

3.Háztartás, gazdálkodás, életmód
Teendők betegség, baleset esetén. Gyógyszerek tárolása, alkalmazásuk
feltételei. Egészséges életmód Munkamegosztás a családban Saját
környezet rendben tartásaNövényápolás, kisállat gondozása a tanuló
környezetében.Takarékosság
Fogalmak: Veszélyforrás, segítségkérés helyszínei, formája,
egészséges életmód, döntés, választás, káros szokás, felelősség,
gondozási feladat, rendszeresség, megbízhatóság, takarékosság,
pazarlás.

évfolyam

Tantárgy:

Félév és év
vége:

4.

Testnevelés és
sport

félév és év
vége is
bővülő
ismeretekkel

Témakörök az osztályozóvizsgához

Gimnasztika
Torna
Testséma tudatosítását szolgáló játékok
Atlétikai elemek
Torna
Futó és fogójátékok
Énekes mondókák
Sor-és váltóversenyek
Labdajátékok
Testi-lelki higiéné
Természetben űzhető sportok
Népi gyermekjátékok, a népi tánc elemei
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évfolyam

Tantárgy:

4.

Ének-zene

Félév és év
vége:
félév és év
vége is
bővülő
ismeretekkel

Témakörök az osztályozóvizsgához
Éneklés:
Ünnepek dalai
Évszakok dalai
Kánonéneklés
Generatív kreatív zenei tevékenység
A zene jellemzőinek megjelenítése mozgással

4.

Vizuális
kultúra

évfolyam

Tantárgy:

4.

Informatika

félév és év
vége is
bővülő
ismeretekkel

Félév és év
vége:
Félév

Év vége

évfolyam

Tantárgy:

4.

Angol

Félév és év
vége:

Felismerő kottaolvasás
Szolmizációs hangok és kézjeleik
Betűkotta
Ötvonalas kotta
Befogadói kompetenciák fejlesztése
Zenehallgatás
A vonal
A folt
A szín
Forma és nagyság
Síkforma, térforma
Alkotótevékenység: hangulatok, élmények
Befogadás, alkotás, befogadó tevékenység
Vizuális kommunikáció
Témakörök az osztályozóvizsgához
Az információ
Információszerzés, továbbítás
Mi az informatika?
Az iskolai könyvtár használata
A hagyományos és elektronikus levelezés legfőbb tudnivalói
A mindennapi élet algoritmusainak felismerése
Kreatív alkotás a számítógéppel
Bevezetés az internet világába
Témakörök az osztályozóvizsgához
Present Simple (Egyszerű Jelen idő) képzése és használata,
Present Continuous (Folyamatos Jelen idő) képzése és használata,
Going to Future (Közeli Jövő) képzése és használata
Personal Introduction, My Family
My School
Daily Routine
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Tanulásban akadályozottak 5. évfolyam

évfolyam

Tantárgy:

5.

Magyar nyelv
és irodalom

Félév és év
vége:
I.félév

Év vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
Olvasás és az írott szöveg megértése
Szövegelemzés
Szövegértés
Írás, szövegalkotás
Másolás
Tollbamondás
Fogalmazás (Elbeszélés)
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Hangok csoportosítása, betűrend
Névszók
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Líra:
Dal, népdal
Epika:
Mese, más népek meséi
Legenda: Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet)
Monda
Lengyel Dénes mondái
Bibliai történetek
Noé és a bárka

Olvasás és az írott szöveg megértése
Szövegelemzés
Szövegértés
Szövegalkotás
Írás, szövegalkotás
Másolás
Tollbamondás
Fogalmazás (Leírás)
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Igék
Tő és bővített mondatok
Elbeszélés szerkezete
Leírás szerkezet
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Epika:
Elbeszélő költemény: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
Elbeszélés: Móra Ferenc: A kis bice-bóca
Regény
Molnár Ferenc:A Pál utcai fiúk
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5.

Matematika

félév

Halmaz: részhalmaz, alaphalmaz, kiegészítő halmaz
- Állítások igazságtartalma
Számtan, algebra: Műveletek százas számkörben, szöveges feladatok
Negatív számok, közönséges törtek, tizedes törtek a mindennapi
életben.

év vége

Geometria, mérések:
Testek tulajdonságai, csoportosítása
Egyenes, pont helyzete. Szakaszok, szögek rajzolása, mérése.
Mértékegységek ismerete.
Halmaz: metszet, halmazábra
Állítások igazságtartalma: állításokhoz halmazok alkotása, logikai
kifejezések pontos használata
Számtan, algebra: Műveletek ezres számkörben, összetett szöveges
feladatok
Negatív számok, közönséges törtek, tizedes törtek a mindennapi
életben. Római számok. Szorzótábla, bennfoglaló-tábla.
Geometria, mérések:
Szimmetria, nagyítás, kicsinyítés, mérőszámok, mértékegységek,
kerület és terület számítása.
Testek tulajdonságai. Tükrözés. Szögek fajtái.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Statisztika, valószínűség-számítás: adatok gyűjtése, ábrázolása,
lejegyzése, leolvasása grafikonon.

évfolyam

Tantárgy:

5.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek

Félév és év
vége:
félév

Témakörök az osztályozóvizsgához
Az őskor és az ókori Kelet
A barlanglakó és a termelő ősember. A tűz szerepe az emberiség
történetében. Földművelés, állattenyésztés. Cserekereskedelem.
Ókori keleti örökségünk
Mezopotámia., Egyiptom.
Kína., India.
Ószövetségi történetek
A világ teremtése.
Az antikvitás
Az ókori Görögország – istenek, hősök, tudósok, művészek és
az olimpia

év vége

Az athéni demokrácia és a görög-perzsa háborúk
A legjelentősebb görög városállamok: Athén és Spárta.
a marathóni csata (Kr. e. 490).
Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában
Róma fénykora.
Julius Caesar.
Augustus császár.
Rómaiak hazánk területén.
A Római Birodalom bukása.
Újszövetségi történetek
A keresztény vallás kialakulása és elterjedése.
Pannónia provincia helyzetének, szerepének megismerése a
Római Birodalom területén
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évfolyam

Tantárgy:

5.

Természet
ismeret
ismeret

Év vége

Év vége

Év vége

Évfolyam

Tantárgy:

Félév és
év vége:

5.

Technika,
életvitel és
gyakorlat

Félév

Év vége

évfolyam

Tantárgy:

5.

Testnevelés
és sport

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI HÁZIRENDJE 2019
Témakörök az osztályozóvizsgához

Félév és
év vége:

Félév és év
vége:
Félév

Év vége

VII.
Anyag, energia, információ
anyag
kölcsönhatások, erők
energia
információ
VIII.
Állandóság, változás
állapot
változás
egyensúly, stabilitás
folyamat, a rendszerek történetisége
IX.
Környezet, fenntarthatóság
globális környezeti rendszerek
környezeti tényezők
környezeti rendszerek állapota, védelme, fenntarthatósága
a Föld szépsége, egyedisége
Témakörök az osztályozóvizsgához












A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
Önkiszolgálás, Öltözködés, Saját ruhanemű gondozása,
Étkezés, Tisztálkodás, divat
Közlekedés,Tömegközlekedés
Hulladékkezelés
Egészséges életmód
Házimunkák, lakásgondozás
Takarékos energiafogyasztás
Ételkészítés
Gazdálkodás
Vásárlás
Témakörök az osztályozóvizsgához













Torna,
Atlétika
Gimnasztikus mozgás zenére
Testtartást javító, erősítő és légző gyak.
Labdás játékok
Mozgás mint életforma
egyszerű tánclépések
Torna,
Atlétika
Rendgyakorlatok
Labdás játékok
Olimpiák története
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évfolyam

Tantárgy:

5.

Ének-zene

Félév és év
vége:
félév és év vége
is bővülő
ismeretekkel

Témakörök az osztályozóvizsgához
-Éneklés
Ünnepek dalai, jeles napok dalai.
Magyar történelmi dallamok.
Rokon népek dalai.
Megzenésített versek.
-Generatív kreatív zenei tevékenység
Énekes rögtönzések.
Hangszeres rögtönzések.
Egyszerű zenei formák használata a rögtönzések folyamán.
Ritmusjátékok, dalkíséretek szabad és kötött formákban.
-Felismerő kottaolvasás
Új ritmusértékek
Kottaírás a pótvonal használatával.
- Befogadói kompetenciák fejlesztése
A zenei hallás és a zenei memória fejlesztése.
Gyakorlatok a zenei fantázia erősítésére.
Zenei hangzások elemzése, felismerése.
- zenehallgatás
Ismerkedés klasszikus zenetörténeti korszakokkal,
zeneszerzőkkel.
Különféle műzenei formák és műfajok megismerése.
Hangszerek, zenekarok, kórusok hangja, hangzása.

5.

Vizuális
nevelés

évfolyam

Tantárgy:

5.

Informatika

félév és év vége
is bővülő
ismeretekkel

Félév és év
vége:
Félév

Év vége

Műalkotások tematikus megfigyelése, leképezése saját élmény
szerint
Alkotás modell/minta alapján
Szabad alkotások síkban és térben
Tájak, emberek ábrázolása a képzőművészetben
Műalkotások – tér- és tájábrázolás.
Illusztrációk
Kép versekhez, meséhez (pl. A három kívánság).
A vizuális kommunikáció eszközei és technikái
Látványszerű ábrázolás modell után.
Tárgyak értelmezése és készítése
Kerámiatárgy, ruházati kiegészítők textilből.
Témakörök az osztályozóvizsgához

a számítógép felépítése főbb részei, működése
vezérlőbillentyűk, jelentésmódosító billentyűk
egér használata
rajzos, szöveges dokumentumok készítése
kétkezes gépelés
dokumentumok elnevezése, mentése, behívása
infokommunikáció, IKT-s eszközök
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Tanulásban akadályozottak 6. évfolyam
évfolyam
6.

Tantárgy
Magyar
nyelv és
irodalom

Félév és
év vége
félév

Év vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
Olvasás és az írott szöveg megértése
Szövegelemzés
Szövegértés
Írás, szövegalkotás
Tollbamondás
Fogalmazás (Hír, hirdetés, )
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Hangok csoportosítása
Főnév: tulajdonnevek
Melléknév
Névmások
Hír, hirdetés
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Líra:
Dal
Epika:
Ballada
Novella
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
Elbeszélő költemény Petőfi S.: János vitéz

Olvasás és az írott szöveg megértése
Szövegelemzés
Szövegértés
Írás, szövegalkotás
Tollbamondás
Fogalmazás
( jellemzés)
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Igék, igekötők
Igenevek
Tő és bővített mondatok
A jellemzés tipikus jegyei, szerkezete
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Epika
Novella:
Sántha Ferenc: Sokan voltunk
Regény
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
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évfolyam

Tantárgy

6.

Matematika

Félév és
év vége
Félév

Témakörök az osztályozóvizsgához
-Halmaz: részhalmaz, alaphalmaz, kiegészítő halmaz.
Metszethalmaz, elemek besorolása a halmazábrába, állítások
és tagadások megfogalmazása a halmazábra különböző
részeiről.
- számtan, algebra: Műveletek ezres számkörben, szöveges
feladatok
Negatív számok, közönséges törtek, tizedes törtek
Szorzótábla, bennfoglaló-tábla.

Év vége

-Geometria, mérések:
Testek tulajdonságai, csoportosítása, egyenes, pont helyzete.
Szakaszok, szögek rajzolása, ki- és megmérése.
Mértékegységek.
Párhuzamos, merőleges fogalma, szögek, szögfelezők
ismerete. Szimmetria.
-Halmaz: metszet, halmazábra, Alá- és fölérendeltségi viszony
felismerése.
Venn-diagram értelmezése.
- Számtan, algebra: Műveletek százezres számkörben,
összetett szöveges feladatok
Negatív számok, közönséges törtek, tizedes törtek.
-Geometria, mérések:
Szimmetria, nagyítás, kicsinyítés, mérőszámok,
mértékegységek, kerület és terület számítása. Egybevágóság,
hasonlóság.
Másolás, felezés vonalzóval, körzővel.
Mértékváltások. Óra olvasása, beállítása.
-Összefüggések, függvények, sorozatok, táblázat és a
koordinátarendszer adatainak leolvasása, ill. kitöltése
-statisztika, valószínűség-számítás: adatok gyűjtése,
ábrázolása, lejegyzése, leolvasása grafikonon.

évfolyam

Tantárgy

6.

Történelem

Félév és év
vége
Félév

Év vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
A középkori Európa
A középkori élet színterei és szereplői (uradalmak, kolostorok,
városok, egyetemek)
A magyarság történetének kezdetei
Az államalapítás: Géza és Szent István
Az Árpád-ház uralkodói
(Szent) László, a lovagkirály.
Könyves Kálmán.
II. András.
IV. Béla.
Nagy Lajos, a hódító és törvényhozó
Anjou-házi királyok: Károly Róbert és Nagy Lajos
Gazdasági intézkedések
Mindennapi élet az Anjou-házi királyok idején
Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén
A nándorfehérvári diadal
Hunyadi Mátyás
A mohácsi csata és következményei
A mohácsi vész előzményei – a Dózsa-féle parasztháború
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A mohácsi vész
A három részre szakadt Magyarország
A világ és Európa a kora újkorban
A nagy földrajzi felfedezések
Amerika felfedezése.
Felfedezők és hódítók.
Vallási újítók – reformáció és katolikus megújulás
Magyarország a XVII–XVIII. században
. Végvári küzdelmek
Szigetvár, Eger, Drégelyvár, Kőszeg.
Bocskai István és a hajdúk
Az Erdélyi Fejedelemség virágkora Bethlen Gábor idején
Zrínyi Miklós, a hadvezér
A Rákóczi-szabadságharc
Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalomban

évfolyam

Tantárgy

6.

Természetismeret

Félév és év
vége
Félév

Év vége

évfolyam

Tantárgy

6.

Földrajz

Félév
és év
vége
Félév

Témakörök az osztályozóvizsgához
X.
Anyag, energia, információ
anyag
kölcsönhatások, erők
energia
információ
XI.
Rendszerek
tér és idő
rendszer, a rendszer és környezete
mezőgazdasági kultúrák
szerveződési szintek, hálózatok
XII.
Felépítés és működés kapcsolata
élőlények
életközösségek
az élővilág rendszerezése
Föld, Nap, Naprendszer
XIII.
Állandóság, változás
állapot
változás
egyensúly, stabilitás
folyamat, a rendszerek történetisége
XIV.
Az ember megismerése és egészsége
testkép, testalkat, mozgás
önfenntartás
egyedfejlődés
magatartás
XV.
Környezet, fenntarthatóság
globális környezeti rendszerek
környezeti tényezők
környezeti rendszerek állapota, védelme,
fenntarthatósága
a Föld szépsége, egyedisége
Témakörök az osztályozóvizsgához

I.
II.
III.
-

Tájékozódás a földrajzi térben
a tér és ábrázolása
Tájékozódás időben
az idő
Tájékozódás a környezet anyagairól és jelenségeiről
anyagok, anyagi rendszerek
geoszférák
földrajzi övezetesség
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égitestek
IV.
Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól- A társadalmigazdasági élet szerveződése és folyamatai
a társadalmi-gazdasági élet szerveződése
a világgazdaság szerveződése és működése
V.
Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról
Magyarország és a Kárpát-medence földrajza
VI.
Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti
folyamatokról
globális problémák
fenntarthatóság
-

Év
vége

évfolyam

Tantárgy

Félév
és év
vége

6.

Technika,
életvitel és
gyakorlat

Félév

Témakörök az osztályozóvizsgához

-A személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
- Önkiszolgálás, Öltözködés, Saját ruhanemű gondozása,
-Étkezés, Tisztálkodás
-Papírfajták, természetes anyagok használata

Év
vége

évfolyam

Tantárgy

6.

Testenvelés
és sport

Félév és
év vége
Félév

Év vége

-Egészség-betegség, egészséges életmód
- Drót, zsineg, fonal, alufólia fajtái
- Modellezés
-Takarékos energiafogyasztás
- Ételkészítés
-Gazdálkodás
-Vásárlás

Témakörök az osztályozóvizsgához













Torna,
Atlétika
Küzdősportok elemei
Testtartást javító, erősítő és légző gyak.
Labdás játékok
Testi-lelki egészség
népek, nemzetiségek, etnikumok tánca
Torna,
Atlétika
Rendgyakorlatok
Mozgásos dramatikus és zenés játékok
Népi táncos gyermekjátékok
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évfolyam

Tantárgy

Félév és év
vége

Témakörök az osztályozóvizsgához

6.

Ének-zene

félév és év
vége is bővülő
ismeretekkel

6.

Vizuális
nevelés

félév és év
vége is bővülő
ismeretekkel

-Éneklés: Megzenésített versek.
Régi stílusú magyar népdalok.
Új stílusú magyar népdalok.
Kánonok.
Más népek dalai.
- Generatív kreatív zenei tevékenység
Hangulatok, érzelmi állapotok kifejezése hangszeres és énekes
formákban.
A zenei összetevők megjelenítése mozgásos formákban.
- Felismerő kottaolvasás
A kvintváltás fogalma.
A hajlítás fogalma, jelölése.
Dallamok utószolmizálása.
- A tanult népdalok zenei elemzése, csoportosítása.
Történetek, érzések, élmények, hangulatok kifejezése zenei
eszközök segítségével.
- A tanult dalok feldolgozásai, különböző zenei stílusokban.
Történelmi zenék hallgatása.
A rokon népek zenéje, hangszerei.
Más népek hangszeres zenéje
Műalkotások tematikus megfigyelése, leképezése saját
élmény szerint Mértani testek tulajdonságai – oldalak, lapok,
egyenlő, különböző.
Ritmusképzés szabályos és szabálytalan térformákból.
Kocka, téglatest csomagolása
Mese szereplőinek megmintázása
Látványszerű ábrázolás a szerkezet feltüntetésével.
Tárgyak kereszt- és hosszmetszete.
Használati, szórakozást szolgáló és dísztárgyak

évfolyam

Tantárgy

Félév és év
vége

6.

Informatika

Témakörök az osztályozóvizsgához

Félév

A számítógép és a hozzá csatlakoztatható perifériák
A számítógép működtetése
A szövegszerkesztés alapjai.
Rajzok készítése

Év vége

A számítógép kimeneti perifériái
monitorok, nyomtatók, egyéb kimeneti eszközök: fülhallgató,
hangszóró
Audio- és multimédia használata
A könyv, a könyv olvasása. Dokumentum-típusok
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Tanulásban akadályozottak 7. évfolyam
évfolyam

Tantárgy

7.

Anyanyelv
és irodalom

Félév és év
vége
Félév

Év vége

évfolyam

Tantárgy

7.

Matematika

Félév és év
vége
Félév

Témakörök az osztályozóvizsgához
Olvasás és az írott szöveg megértése
Szövegelemzés
Szövegértés
Írás, szövegalkotás
Helyesírás
Szövegalkotás
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Névszók
Határozószók
Mondatszók
Mondatalkotás mondatfajták szerint
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Líra:
Dal ( felhívó, mozgósító Költői levelek
Szatíra
Epika:
Népballada
Műballada
Arany János: A walesi bárdok
Elbeszélő költemény
Arany János: Toldi
Olvasás és az írott szöveg megértése
Szövegelemzés
Szövegértés
Írás, szövegalkotás
Helyesírás
Szövegalkotás
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Mondatrészek mondatbeli szerepe
Szövegalkotás:
A levél
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Epika
Elbeszélő költemény: Toldi
Regény
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Témakörök az osztályozóvizsgához
gondolkodási módszerek
alakzatok halmazba rendezése
halmazok kapcsolatának vizsgálata
számtan, algebra
számok írása, olvasása 100 000-ig
számszomszédok, kerekítés, helyi értékek
írásbeli alapműveletek (szorzás kétjegyű szorzóval)
negatív számok
törtek: közönséges, tizedes
összefüggések, függvények, sorozatok
relációk törtek között
számsorozatok képzése
szabályjátékok
geometria
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síkidomok, testek tulajdonságai
alakzatok tükörképe
háromszög és a kör tulajdonságainak vizsgálata

Év vége

évfolyam

Tantárgy

7.

Történelem

Félév és év
vége
Félév

Év vége

statisztika, valószínűség
átlagok számítása: Tantárgyi osztályátlag
pontok keresése, megjelölése derékszögű koordinátarendszerben
számtan, algebra
számok írása 500 000-ig
negatív és pozitív számok közötti relációk
teljes ötjegyű számok összeadása, kivonása
szorzás háromjegyű szorzóval
osztás kétjegyű osztóval
zárójeles feladatok
összefüggések, függvények, sorozatok
táblázatok kiegészítése
sorozatok képzése törtekből (közönséges, tizedes)
geometria
mértékegységek
kerület, terület számítása
statisztika, valószínűség
valószínűségi játékok: tippelések események
bekövetkezésére,
kocka, pénzérme, korong dobálása, események gyakoriságának
megfigyelése

Témakörök az osztályozóvizsgához
Felvilágosodás és forradalmak
A francia forradalom vívmányai és árnyoldalai
Napóleon fölemelkedése és bukása
Az ipari forradalom találmányai
Küzdelem a polgári átalakulásért, Mária Terézia és II. József
politikája
A reformkor
Gróf Széchenyi István élete és munkássága.
Báró Wesselényi Miklós.
Kossuth Lajos.
Reformkori országgyűlés
A reformkori országgyűlés főbb témái
Forradalom és szabadságharc
A polgárosodás kibontakozása hazánkban
A kiegyezés jelentősége
Az első világháború eseményei jellemzői és következményei
Európában és Magyarországon
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Félév
és év
vége
Félév

Év vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
fizika

kémia

Testek mozgása,
mozgássállapotváltozása
- egyenes vonalú
egyenletes mozgás
- változó mozgás,
sebességátlagsebesség
- Körmozgás
- Rezgőmozgás
A dinamika alapjai
- a gravitációs erő
- a súrlódási erő
- a közegellenállási
erő
- testek
tehetetlensége

Az anyagok
tulajdonságai
és változásai

Hőtani
alapjelenségek
- A hőmérséklet
mérése
- A hőtágulás
jelensége a
mindennapokban
- A hő terjedése
- Termikus
kölcsönhatás
- Halmazállapot –
változások: olvadás
- Halmazállapot –
változások: fagyás
- Halmazállapot –
változások: forrás
- Halmazállapot –
változások: párolgás,
lecsapódás
- Az égés

- Az oxigén A víz
- A hidrogén

- Fizikai
változások
- keverékek
- oldatok
- Oldatok
szétválasztása
- A levegő
- A levegő
összetétele

Az anyagok
tulajdonságai
és változásai
Kémiai
változások
Az égés
Az égés fajtái

biológia
Távoli tájak
életközösségei
/Növény- és
állatvilág/
esőerdők
szavanna
sivatag
mérsékelt égövi
puszták

Hideg éghajlati
öv élővilága
/Növény- és
állatvilág/
tajga
tundra
tengerek élővilága
Az állatok teste és
életműködése
A növények teste
és életműködése

földrajz
ÉGHAJLATI ÖVEK
KIALAKULÁSA A
FÖLDÖN
A forró égöv élővilága
- Az egyenlítői éghajlat –
trópusi esőerdő
életközössége az esőerdő
irtása
- Az átmeneti éghajlat szavanna életközössége
- A térítői éghajlat sivatag életközössége
- A monszun éghajlat
életközössége:
növényvilága
A mérsékelt égöv
élővilága
- A szárazföldi éghajlat
- Az óceáni éghajlat
- A mediterrán éghajlat
A hideg éghajlati övezet
tundra
tajga
-A hegyvidéki éghajlat
Kontinensek, tájak
országok; az ember
élőhelyei
Élet az alföldeken
Élet a hegyvidéken
A tengerparti népek élete
A farmok, ültetvények,
ipari körzetek
EURÓPA
Európa: fekvése, határai,
partvonala
Európa részei,
természetföldrajzi
jellemzői
Európa vízrajza,
természetes növény- és
állatvilága
Az Európai unió
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Témakörök az osztályozóvizsgához
1.Egészséges életmód

Életvitel és gyakorlati ismeretek

7.

Félév
és év
vége:

Testápolás, betegségek, házi betegápolás, házi patika, pályaválasztás, családalapítás,
gyermekvállalás, csecsemőgondozás, önismeret, őszinteség, továbbtanulás,
pályaválasztás, önéletrajz, pályaválasztási tanácsadó, szakma, munkaügyi központ,
beosztás, élelmiszer, alapanyagok, ásványi anyagok, előkészítés, elkészítés, ételsor,
fehérjék, háztartási munkák, higiénia, infrastruktúra, zsírok, vitaminok, balesetvédelmi
szabályok, mentőláda, betegápolás
2.Tervezés, modellezés
Gép, technikai rendszer, belső égésű motor, modellezés, elektromos hálózat, biztosíték,
áramtalanítás, mérőóra-állás, vízvezeték, gázvezeték, időzítő, tömítés, hőfokszabályozó,
balesetvédelem, használati utasítás, garancia.

félév és év vége is bővülő ismeretekkel

3.Pénzgazdálkodás
Család, családi bevétel, kiadás, takarékosság, családi munkamegosztás, bevétel, rezsi,
készpénz, bankkártya, jelszó, automata, átutalás, kamat, kölcsön, jelzálog, árverezés,
mgtakarítás, pontosság, folyószámla,
4.Lakáskultúra
Lakóhelyek fejlődése, lakókörnyezet, lakás helyiségei, berendezése, díszítése, takarítás
5.Ruházkodás
Népviseletek, korunk ruházata, textilipar nyersanyagai, textíliák megmunkálása, hímzés,
gépi varrás, kézi varrás, mosás, vasalás, cipőápolás, ízléses öltözködés, népviselet,
varrógép, kézi mosás, gépi mosás, centrifuga, forgótárcsás mosógép.
6.Táplálkozás
Egészséges táplálkozás, fehérjék, szénhidrátok, zsírok, védőanyagok, vitaminok,
kiegészítő tápanyagok, víz, kalóriatáblázat, konyhai balesetek, konyha berendezési
tárgyai, étkezés higiéniája, ételkészítés módjai, konyhai kisgépek, a Magyar konya
jellegzetességei, levesek, levesbetétek, húsételek, szárnyasok, halak, köretek, saláták ,
főzelékek, főtt tészták,sütemények,terítés, vendégvárás, vendégfogadás, mosogatás,
élelmiszerek tárolása, tartósító eljárások
7.Kertgazdálkodás
Talaj előkészítése, konyhakerti növények vetése, ápolása. Palánták nevelése, ültetése.
Növényvédelem. Talajjavítás, komposzttrágya készítés. Konyhakerti növények
betakarítása. Gyümölcsöt termő cserjék, gyümölcsfák. Gyümölcsök betakarítása,
felhasználása.
8.Nyersanyagok, energiahordozók
A fa, A fa feldolgozása, A fa üzemi
feldolgozása, A fa kézi
megmunkálása, Szegezés,
Csavarozás, Illesztések, A bőr, A
fémek.
9.Közlekedési ismeretek
A közlekedés története, Közlekedési ismeretek, Kerékpáros közlekedés,
Tömegközlekedés a városban.
évfolyam

Tantárgy

Testnevelés

7.

Félév
vagy és
vége
Félév

Témakörök az osztályozóvizsgához

Torna,
Atlétika
Gimnasztikus mozgás zenére
Testtartást javító, erősítő és légző gyak.
Labdás játékok
A mozgás mint életmód
egyszerű tánclépések
97

Év vége

évfolyam

Tantárgy

7.

Ének-Zene

évfolyam

Tantárgy

7.

Vizuális
nevelés

ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT EGYMI HÁZIRENDJE 2019
Torna,
Atlétika
Rendgyakorlatok
Labdás játékok
Olimpiák története, paralimpia

Félév és év
vége
félév és év
vége is
bővülő
ismeretekkel

Félév és év
vége
félév és év
vége is
bővülő
ismeretekkel

évfolyam

Tantárgy

Félév és év
vége:

7.

Informatika

Félév

Év Vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
Jeles napok dalai
Népdalok ismerete. Magyar tájak dalai.
Más népek dalai, zenéje.
Egyszerűbb kották ismerete, kiegészítése
Ritmus és dallamalkotások, felismerése, hangoztatása.
Szolmizálás, kottaírási-olvasási ismeretek
Történelmi dalok, zenék ismerete.
Napjaink zenei irányzatai.
Zenei jellegzetességek.
Magyar zeneszerzők és életük ismerete.
Témakörök az osztályozóvizsgához
Művészeti élmény megjelenítése.
Szabályos és szabálytalan mértani formák ismerete.
Képi komponálás eszközeinek észrevétele: figyelemvezetés,
hangsúlyozás fénnyel és torzítással.
Szimmetria és aszimmetria észrevétele, megkülönböztetése
Művészeti élmények, személyes élmények megjelenítése
Legjelentősebb stílusok, művészeti alkotások felismerése /
ismerete.
Magyar nemzeti relikviák
Reklámok, logók, plakátok
Építészeti jellemzők
Tájékozódás a lakóhely néprajzi környezetében.
Mozgóképes közlésmód elemi értelmezése
Különbségtétel a dokumentum és a játékfilm között,

Témakörök az osztályozóvizsgához
a számítógép felépítése, működése
operációs rendszerek
vírusok
internethasználat
elektronikus levelezés
audio- és multimédiás eszközök használata
könyvtárhasználat (könyvekről, könyvtárakról általában
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évfolyam

Tantárgy

Félév
és év
vége

Témakörök az osztályozóvizsgához

7.

Angol

Félév

Future Continuous (Folyamatos Jövő idő) képzése és használata,
Future Perfect Simple (Befejezett Jövő idő) képzése és használata,
At the Hotel
Theatres & Cinemas
The English Language

Év
Vége

Letter Writing: Personal / Informal (baráti levél),
Inversions / Conditional (megfordítások)
Traditional & non-traditional family forms
Education & elitism in the UK
Problems of education in America

Tanulásban akadályozottak 8. évfolyam
évfolyam

Tantárgy

8.

Anyanyelv és
irodalom

Félév és év
vége
Félév

Év vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
Olvasás és az írott szöveg megértése
Szövegelemzés
Szövegértés
Írás, szövegalkotás
Helyesírás
Fogalmazás
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Szavak csoportosítása jelentéstartalom alapján (szófajok)
Mozaikszavak
Szavak szerkezete
Toldalékok fajtáival szavak átalakítása (képzők, jelek,
ragok)
Mondatfajták
Mondatok szerkezete
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Líra: - dal ( szerelem )
életkép
óda
Epika: - elbeszélő költemény
népmonda
eposz
regény
Olvasás és az írott szöveg megértése
Szövegelemzés
Szövegértés
Írás, szövegalkotás
Helyesírás
Fogalmazás
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
Az összetett mondatok fajtái
Szövegalkotás: Önéletrajz, meghatalmazás
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
Líra: - dal ( szerelem )
tájlíra
életkép
Epika: - eposz
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem részlet
regény
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
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évfolyam

Tantárgy

8.

Matematika

Félév és év
vége
Félév

Év vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
gondolkodási módszerek
Halmazok különbsége, természetes, racionális számok
halmazba rendezése
Elemek rendezése megadott szempontok szerint; elemek
kiválogatása halmazokból, csoportokból
számtan, algebra
Számfogalom bővítése 1 000 000–ós számkörben
Számok szomszédai, kerekítése, sokféle alakja; számok
helye a számegyenesen
negatív számok
Írásbeli alapműveletek hatjegyű számokkal
közönséges és tizedes törtek összehasonlítása
Különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása
Törtek szorzása, osztása, reciprok érték fogalma; tizedes
törtek összeadása, kivonása
Tizedes törtek szorzása 10-zel, 100-zal, 1000-rel
összefüggések, függvények, sorozatok
Táblázatok kitöltése, kiegészítése; relációk létesítése
mennyiségek között a megállapított összefüggések alapján,
szabályjátékok egész számokkal, közönséges és tizedes
törtekkel
geometria
Párhuzamos, metsző, merőleges egyenesek; szakaszok
szerkesztése, másolása vonalzó, körző segítségével
Szögek rajzolása a háromszög vonalzó segítségével / 30,
45, 60-os szög /
Szögek másolása, szerkesztése, felezése; mérése
szögmérővel
Síkidomok rajzolása párhuzamos, metsző, merőleges
egyenesek segítségével
Síkidomok szerkesztése vonalzó, körző segítségével
Négyzet, téglalap szerkesztése; háromszög szerkesztése;
koordináta-rendszerben síkidomok előállítása megadott
pontok alapján
statisztika, valószínűség
Számtani közép számítása: osztály tanulóinak átlaga,
osztályátlag számítása
Táblázatban összegyűjtött adatok ábrázolása koordinátarendszerben
Kombinatorikus feladatok: számok képzése megadott
szabály szerint
számtan, algebra
Törtek egyszerűsítése, bővítése, közönséges és tizedes
törtek összehasonlítása; közönséges törtek tizedes törtté
alakítása
Százalékszámítás, a százalékérték fogalma;
százalékszámítás gyakorlása szöveges feladatokkal
Alapműveletek végzése törtekkel és tizedes törtekkel
Írásbeli alapműveletek hatjegyű számokkal
Szorzás tizedes törttel
Negatív számok a számegyenesen; relációk negatív
számokkal; negatív számokkal végezhető műveletek
Zárójeles feladatok megoldása
Szöveges feladatok írásbeli műveletek gyakorlására,
zárójel alkalmazása összetett szöveges feladatoknál;
pénzhasználat: egy család havi rezsiköltségének
kiszámolása
összefüggések, függvények, sorozatok
Közönséges és tizedes törtekből képzett sorozatok
kiegészítése, folytatása; csökkenő számsorozatok negatív
irányba
Táblázatok kiegészítése, az adatok ábrázolása koordinátarendszerben
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geometria
Terület, felszín, térfogat mértékegységei
Terület, felszín, térfogat számítása
Szöveges feladatok kerület-terület és térfogat-felszín
számítására
statisztika, valószínűség
Lehetséges esetek megfigyelése, megadása
Játékos kísérletek pénzérmékkel, dobókockával
Biztos esetek megfigyelése, megadása

évfolyam

Tantárgy

8.

Történelem

Félév és év
vége
Félév

Témakörök az osztályozóvizsgához
A két világháború között
A nagy gazdasági világválság és következményei
Diktatúrák és diktátorok Európában
Kommunizmus, fasizmus és nemzetiszocializmus
Magyarország a két világháború között –Őszirózsás forradalom
Tanácsköztársaság
Trianon és következményei
Az Osztrák-Magyar Monarchia fölbomlása.
A II. világháború
A második világháború főbb eseményei, technikai újításai
Magyarország a második világháborúban

Év vége

Hazánk német megszállása
A háború befejezése
Korunk történelme
Hatalmi csoportosulások kialakulása a II. világháború befejezése
után.
USA és a Szovjetunió
ENSZ, KGST, NATO
A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői
Magyarországon

8.

Tantárgy
Természetismeret

évfolyam

Az 1956-os forradalom és Nagy Imre miniszterelnöksége.
A forradalom megtorlása.
Az 1980-as évek vége, a Kádár-rendszer válsága
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése
Magyarországon

Félév és
év vége

Témakörök az osztályozóvizsgához
fizika

Félév

Mechanikai munka
- A munka fizikai
értelmezése
- Munka = erő •
elmozdulás
- feladatok, kísérletek
Egyszerű gépek
- Az emelő típusú
egyszerű gépek
- Emelők fajtái
- Egyoldalú emelő,
kétoldalú emelő
- Feladatmegoldások,
kísérletek
-A lejtő típusú

kémia

biológia

földrajz

Kémiai
alapismeretek
- Az elemek
periódusos rendszere
Fémes elemek és
vegyületeik
-A legismertebb
fémek: könnyű- és
nehézfémek; fémek
előfordulása;
ötvözetek
- A vas (Ferrum)
- Fémek korróziója
Fémes elemek és
vegyületeik
- Az alumínium

Állatok teste és
életműködése
- állatok
testfelépítés, az
állati sejt
- állatok kültakarója
- állatok mozgása,
táplálkozása
- állatok légzése,
anyagszállítása
- állatok
szaporodása
Növények teste és
életműködése
- növények teste,
növényi sejt

Magyarország
természeti,
gazdasági,
társadalmi
jellemzői
- Helyünk a
Kárpátmedencében:
Az Alpok, a
Kárpátok
- Magyarország
– fekvése,
domborzata,
felszíne, népessége
- természeti
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(Aluminium)
- növények
értékei,
- A réz (Cuprum)
táplálkozása,
növényvilága
Nemes fémek
fotoszintézis
- éghajlata,
- Ezüst (Argentum)
- növények légzése, levegője –
- Arany (Aurum)
mozgása
környezeti
Egyéb fémek
- növények
problémák
- Ólom (Plumbum),
szaporodása
- Hazánk
Higany
vízrajza
(Hydrargirum)
- Iparunk
- Nátrium (Natrium),
természeti
Kálcium (Calcium)
erőforrásai,
hazánk
gazdasága
- Helyünk az
EU
gazdaságában,
hazánk
idegenforgalmi
kapcsolatai
A nyomás
Nemfémes elemek és AZ EMBERI
Magyarország
vegyületeik
TEST, ÉS
gazdasági
- A nyomás
Legismertebb
MŰKÖDÉSE
körzete
értelmezése
nemfémes elemek
Az emberi test
- Megyék,
- kísérletek,
- A hidrogén
felépítése
körzetek
feladatmegoldások
(Hydrogenium)
a
bőr,
a
bőr
rétegei
Dunántúl
- Szilárd testek által
Az
oxigén
mozgás,
az
ember
- Nyugatkifejtett nyomás
(Oxygenium)
csontváza
Dunántúl,
- kísérletek, feladatok
- A nitrogén
- csontok
Középmegoldása
(Nitrogenium)
kapcsolódása
Dunántúl
Nyomás
- A szén
Az ember
- Délfolyadékokban és
(Carbonium)
anyagcseréje
Dunántúl,
gázokban
- A kén (Sulphur) és
- táplálkozás, a
Balaton és
- Közlekedő edények
a Klór (Chlorum)
táplálék útja a
környéke
- kísérletek,
A legfontosabb
szervezetben
- Északfeladatmegoldások
vegyületcsoportok
- légzés
Magyarország
A vizes oldatok
- kiválasztás
- Az Alföld:
- Archimédesz
kémhatása: Lúgok,
- keringés
Észak-Alföld,
törvénye
savak, sók
- nyirokkeringés,
Dél-Alföld
A felhajtó erő
- kísérletek,
anyagcsere
- A Központi- Az úszás, a lebegés
feladatok megoldása Életfolyamataink
körzet
- Az elmerülés, a
lúgok
szabályozása
Megyénk,
felületi feszültség
- nátronlúg (nátrium- - idegi szabályozás, fővárosunk
hidroxid)
az idegrendszer
- Békés megye- oltott mész
felépítése
természeti
- savak – szénsav
- hormonok
környezete,
- kén-dioxid és a
Az érzékszervek
- települései,
kénessav
- látás
közutak,
- kénsav
- hallás
vasutak- sók
- szaglás, ízlelés,
gazdasági
tapintás
jellemzői,
- az ember
népesség,
szaporodása
népcsoportok,
kultúrák
Budapesttermészeti,
gazdasági,
kulturális
jellemzői
- történelmi
emlékei,
népessége
egyszerű gépek
- feladatmegoldások

Év vége

Szomszédos
országok
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8.o

Életvitel és
gyakorlati
ismeretek

félév és év vége is
bővülő ismeretekkel
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1.Egészséges életmód
Testápolás, betegségek, házi betegápolás, házi patika, pályaválasztás,
családalapítás, gyermekvállalás, csecsemőgondozás, önismeret,
őszinteség, továbbtanulás, pályaválasztás, önéletrajz, pályaválasztási
tanácsadó, szakma, munkaügyi központ, beosztás, élelmiszer,
alapanyagok, ásványi anyagok, előkészítés, elkészítés, ételsor,
fehérjék, háztartási munkák, higiénia, infrastruktúra, zsírok,
vitaminok, balesetvédelmi szabályok, mentőláda, betegápolás
2.Tervezés, modellezés
Gép, technikai rendszer, belső égésű motor, modellezés, elektromos
hálózat, biztosíték, áramtalanítás, mérőóra-állás, vízvezeték,
gázvezeték, időzítő, tömítés, hőfokszabályozó, balesetvédelem,
használati utasítás, garancia.
3.Pénzgazdálkodás
Család, családi bevétel, kiadás, takarékosság, családi
munkamegosztás, bevétel, rezsi, készpénz, bankkártya,
jelszó, automata, átutalás, kamat, kölcsön, jelzálog, árverezés,
megtakarítás, pontosság, folyószámla,
4.Lakáskultúra
Lakóhelyek fejlődése, lakókörnyezet, lakás helyiségei, berendezése,
díszítése, takarítás
5.Ruházkodás
Népviseletek, korunk ruházata, textilipar nyersanyagai, textíliák
megmunkálása, hímzés, gépi varrás, kézi varrás, mosás, vasalás,
cipőápolás, ízléses öltözködés, népviselet, varrógép, kézi mosás, gépi
mosás, centrifuga, forgótárcsás mosógép.
6.Táplálkozás
Egészséges táplálkozás, fehérjék, szénhidrátok, zsírok, védőanyagok,
vitaminok, kiegészítő tápanyagok, víz, kalóriatáblázat, konyhai
balesetek, konyha berendezési tárgyai, étkezés higiéniája, ételkészítés
módjai, konyhai kisgépek, a Magyar konya jellegzetességei, levesek,
levesbetétek, húsételek, szárnyasok, halak, köretek, saláták ,
főzelékek, főtt tészták, sütemények, terítés, vendégvárás,
vendégfogadás, mosogatás, élelmiszerek tárolása, tartósító eljárások
7.Kertgazdálkodás
Talaj előkészítése, konyhakerti növények vetése, ápolása. Palánták
nevelése, ültetése. Növényvédelem. Talajjavítás, komposzttrágya
készítés. Konyhakerti növények betakarítása. Gyümölcsöt termő
cserjék, gyümölcsfák. Gyümölcsök betakarítása, felhasználása.
8.Nyersanyagok, energiahordozók
A fa, A fa feldolgozása, A fa üzemi feldolgozása, A fa kézi
megmunkálása, Szegezés, Csavarozás, Illesztések, A bőr, A fémek.

9.Közlekedési ismeretek
A közlekedés története, Közlekedési ismeretek, Kerékpáros
közlekedés, Tömegközlekedés a városban.
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évfolyam

Tantárgy

8.

Testnevelés

Félév és év
vége
Félév

Év vége

évfolyam

Tantárgy

8.

Ének-Zene

évfolyam

Tantárgy

8.

Vizuális
nevelés

Félév és év
vége
félév és év
vége is bővülő
ismeretekkel

Félév és év
vége
félév és év
vége is bővülő
ismeretekkel

évfolyam

Tantárgy

Félév és év
vége

8.

Informatika

Félév

Év vége
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Témakörök az osztályozóvizsgához













Torna,
Atlétika
Gimnasztikus mozgás zenére
Testtartást javító, erősítő és légző gyak.
Labdás játékok
A mozgás mint életmód
egyszerű tánclépések
Torna,
Atlétika
Rendgyakorlatok
Labdás játékok
Olimpiák története, paralimpia
Témakörök az osztályozóvizsgához

Ritmus- és dallamalkotások.
Kották kiegészítése.
Ritmushoz, dallamhoz változatok alkotása.
Ritmusok felismerése és hangoztatása
Népdalok elemzése, dallamsorok összehasonlítása, jelölése
A magyar történelemhez kapcsolódó dallamok, hangszerek
megismerése.
Magyar népi hangszerek, népi zenekarok
Magyar zeneszerzők életének, munkásságának, műveinek
ismerete. Más népek hangszereinek, zenekarainak megismerése.
Napjaink zenei irányzatai.

Témakörök az osztályozóvizsgához
Szimmetria és aszimmetria észrevétele, megkülönböztetése
Vizuális minőségek alapvető differenciálása, felismerése: szín,
tónus,
Csoportosítások: sík- és térformák.
Művészeti és személyes élmények megjelenítése a tanult vizuális
eszközökkel.
A vizuális közlés köznapi és művészi megnyilvánulásainak
megkülönböztetése konkrét példákon.
Legjelentősebb stílusok, művészeti alkotások felismerése /
ismerete.
Magyar nemzeti relikviák felismerése.
Vizuális és verbális kommunikáció megfeleltetése

Témakörök az osztályozóvizsgához

A számítógépek fejlődése
Az informatika tudósairól
Programozási ismerete
Rajzos dokumentumok készítése
Adattárolási alapok.
Táblázatok készítése
Grafikonok készítése
Kézikönyvek, dokumentumtípusok és a hagyományos
katalógusok használata
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Tantárgy

8.

Angol

Félév
és év
vége
Félév
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Témakörök az osztályozóvizsgához
Future Perfect Continuous (Folyamatos Befejezett Jövő idő) képzése és
használata,
Future in the Past (will – would: igeidő egyeztetés / függő beszéd)
The Verbal Phrase: Infinitive, Gerund, Participle (Igenevek)
Eating at a Restaurant
Shopping for Food
Dressing

Év
vége

Letter Writing: Formal (hivatalos levél megírása),
Writing a report (jelentés),
Writing an essay (esszéírás)
Education’s most radical reforms in Hungary
Reading or watching TV
Children & watching TV

Értelmileg akadályozottak 1.-8. évfolyam
Rendgyakorlatok, téri tájékozódás
MOZGÁSNEVELÉS
1
Alapvető testhelyzetek, szabad- és kéziszer-gyakorlatok
Légzőgyakorlatok
Dobások, labdás gyakorlatok
Játékos versenyek

2

3

4

5

6

TESTNEVELÉS

7

Rendgyakorlatok, téri tájékozódás
Alapvető testhelyzetek, szabad- és kéziszer-gyakorlatok
Légzőgyakorlatok
Dobások, labdás gyakorlatok
Játékos versenyek
Rendgyakorlatok téri tájékozódás
Alapmozgások
Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok
Dobások, labdás gyakorlatok
Játékos versenyek

Rendgyakorlatok téri tájékozódás
Alapmozgások
Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok
Dobások, labdás gyakorlatok
Játékos versenyek
Rendgyakorlatok, téri tájékozódás
Alapmozgások
Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok
Dobások, labdás gyakorlatok
Játékos versenyek
Rendgyakorlatok, téri tájékozódás
Alapmozgások
Alapvető testhelyzetek, légző-, szabad- és kéziszer-gyakorlatok
Dobások, labdás gyakorlatok
Játékos versenyek
Rendgyakorlatok, téri tájékozódás
Gimnasztikai gyakorlatok
Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok
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SZÁMÍTÁSTECHNIKA

7

8

ÁBRÁZOLÁS-ALAKÍTÁS

1

2

ÉNEK-ZENE
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Labdás gyakorlatok
Sportjátékok elemei
Rendgyakorlatok, téri tájékozódás
Gimnasztikai gyakorlatok
Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok
Labdás gyakorlatok
Sportjátékok elemei

Számítógép-kezelés
Irodatechnika
Dokumentumkészítés
Játékprogramok
Számítógép-kezelés
Irodatechnika
Dokumentumkészítés
Játékprogramok

Formázások különböző anyagokból
Építés
Papír formálása, alakítása
Vizuális ábrázolás
Formázások különböző anyagokból
Építés
Papír formálása, alakítása
Vizuális ábrázolás

3

Formázások különböző anyagokból
Építés
Papír formálása, alakítása
Vizuális ábrázolás

4

Formázások különböző anyagokból
Építés
Papír formálása, alakítása
Vizuális ábrázolás

5

Vizuális ábrázolás
Komplex alakító tevékenység

6

Vizuális ábrázolás
Komplex alakító tevékenység

7

Vizuális ábrázolás
Komplex alakító tevékenységek
Elemi ismeretek művészeti alkotásokról

8

Vizuális ábrázolás
Komplex alakító tevékenységek
Elemi ismeretek művészeti alkotásokról

1

Gyermekdalok – Népdalok
Ünnepkörök dalai
Ritmus- és hallásfejlesztés
Zenehallgatás
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2

3

Gyermekdalok – Népdalok
Ünnepkörök dalai
Ritmus- és hallásfejlesztés
Zenehallgatás

4

Gyermekdalok – Népdalok
Ünnepkörök dalai
Ritmus- és hallásfejlesztés
Zenehallgatás

5

Gyermekdalok – Népdalok
Ünnepkörök dalai
Ritmus- és hallásfejlesztés
Zenehallgatás
Gyermekdalok – Népdalok
Ünnepkörök dalai
Ritmus- és hallásfejlesztés
Zenehallgatás
Gyermekdalok – Népdalok
Ünnepkörök dalai
Ritmus- és hallásfejlesztés
Zenehallgatás
Gyermekdalok – Népdalok
Ünnepkörök dalai
Ritmus- és hallásfejlesztés
Zenehallgatás

6

7

8

KÖRNYEZETISMERET

5

6

7

8

TÁRSADALMI ISMERETEK
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Gyermekdalok – Népdalok
Ünnepkörök dalai
Ritmus- és hallásfejlesztés
Zenehallgatás

Az emberi test
Egészségmegőrzés – Egészséges életmód
Élő természet – élőlények és környezetük
Élettelen környezet – Környezeti ártalmak
Az emberi test
Egészségmegőrzés – Egészséges életmód
Élő természet – élőlények és környezetük
Élettelen környezet – Környezeti ártalmak
Az emberi test
Egészségmegőrzés – Egészséges életmód
Élő természet – Élőlények és környezetük
Élettelen környezet – környezeti ártalmak
Az emberi test
Egészségmegőrzés – Egészséges életmód
Élő természet – Élőlények és környezetük
Élettelen környezet – környezeti ártalmak

5

Személyi adatok – Önismeret – Társas kapcsolatok
Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés

6

Személyi adatok – Önismeret – Társas kapcsolatok
Lakóhelyismeret – Közlekedésre nevelés
Személyi adatok – Önismeret – Társas kapcsolatok
Lakóhely-ismeret – Közlekedésre nevelés
Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek
Felkészülés a felnőtt létre – Állampolgári ismeretek
Felkészülés a felnőtt létre – Állampolgári ismeretek
Személyi adatok – Önismeret – Társas kapcsolatok
Lakóhely-ismeret – Közlekedésre nevelés
Történelmi ismeretek – Társadalmi ünnepek

7

8
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TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS
GYAKORLAT

3

Textilmunkák
Egyszerű háztartási munkák
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása

4

Textilmunkák
Egyszerű háztartási munkák
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Anyagok alakítása
Textilmunkák
Egyszerű háztartási munkák
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Vásárlás – Fogyasztóvédelem
Anyagok alakítása
Textilmunkák
Egyszerű háztartási munkák
Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők
Vásárlás – Fogyasztóvédelem
Anyagok alakítása
Textilmunkák
Egyszerű háztartási munkák
Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
Vásárlás – Fogyasztóvédelem
Piktogramok értelmezése
Anyagok alakítása
Textilmunkák
Egyszerű háztartási munkák
Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők
Vásárlás – Fogyasztóvédelem
Piktogramok értelmezése
Anyagok alakítása

5

6

7

8

JÁTÉKRA NEVELÉS

1

2

3

4

SZÁMOLÁS – MÉRÉS

1

Gyakorló játék
Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték
Szerepjáték
Didaktikus játék
Szabályjáték
Spontán játék
Szabadban játszható játékok
Gyakorló játék
Konstrukciós játék, manipulációs gyakorlójáték
Szerepjáték
Didaktikus játék
Szabályjáték
Spontán játék
Szabadban játszható játékok
Szerepjáték
Didaktikus játék
Szabályjáték
Spontán játék
Szabadban játszható játékok
Szerepjáték
Didaktikus játék
Szabályjáték
Spontán játék
Szabadban játszható játékok
Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól
Tájékozódás
Mennyiségek – Műveletek
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2

3

Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól
Tájékozódás
Mennyiségek – Műveletek
Összefüggések felismerése

4

Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól
Tájékozódás
Mennyiségek – Műveletek
Összefüggések felismerése

5

Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól
Tájékozódás
Mennyiségek – Műveletek
Mértékegységek, méretek, pénz
Összefüggések felismerése
Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól
Tájékozódás
Mennyiségek – Műveletek
Mértékegységek, méretek, pénz
Összefüggések felismerése
Tájékozódás
Mennyiségek – Műveletek
Mértékegységek, mérések, pénz
Összefüggések felismerése
Tájékozódás
Mennyiségek – Műveletek
Mértékegységek, mérések, pénz
Összefüggések felismerése

6

7

8

OLVASÁS – ÍRÁS
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Elemi tapasztalatok a tárgyak tulajdonságairól
Tájékozódás
Mennyiségek – Műveletek

1

2

3

4

Beszédfejlesztés
Térorientációs gyakorlatok
Finommozgások fejlesztése
Szem-kéz koordinációjának fejlesztése
Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés
Íráselemek tanítása
Beszédfejlesztés
Térorientációs gyakorlatok
Finommozgások fejlesztése
Szem-kéz koordinációjának fejlesztése
Emlékezet-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés
Íráselemek tanítása
Beszédfejlesztés
Térorientációs gyakorlatok
Finommozgások fejlesztése
Szem-kéz koordinációjának fejlesztése
Íráselemek tanítása
Betűtanítás (a, i, í, o, ó, m, l, e, v, u, ú, t, á, s, p)
Olvasás
Írás
Beszédfejlesztés
Térorientációs gyakorlatok
Finommozgások fejlesztése
Szem-kéz koordinációjának fejlesztése
Íráselemek tanítása
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Betűtanítás (a, i, í, o, ó, m, l, e, v, u, ú, t, á, s, p)
Olvasás
Írás

5

6

7

8

KOMMUNIKÁCIÓ

1

2

3

4

Beszédfejlesztés
Térorientációs gyakorlatok
Betűtanítás (ö, ő, c, é, k, ü, ű, f, b, z, d, j, n, h, sz, r, g, ny)
Olvasás
Írás
Értő olvasás
Beszédfejlesztés
Térorientációs gyakorlatok
Betűtanítás (ö, ő, c, é, k, ü, ű, f, b, z, d, j, n, h, sz, r, g, ny)
Olvasás
Írás
Értő olvasás
Betűtanítás (cs, gy, zs, ty, ly, x, y, w),
Nagybetűk tanítása.
Olvasás
Írás
Értő olvasás
Betűtanítás (cs, gy, zs, ty, ly, x, y, w),
Nagybetűk tanítása.
Olvasás
Írás
Értő olvasás
Beszédfejlesztés, anyanyelv
Társadalmi érintkezési formák
Testünk és személyes teendőink
Tájékozódás térben
Tájékozódás időben
Élőlények
Előkészület a felnőtt életre
Ünnepek
Beszédfejlesztés, anyanyelv
Társadalmi érintkezési formák
Testünk és személyes teendőink
Tájékozódás térben
Tájékozódás időben
Élőlények
Előkészület a felnőtt életre
Ünnepek
Beszédfejlesztés, anyanyelv
Társadalmi érintkezési formák
Testünk és személyes teendők
Tájékozódás térben
Tájékozódás időben
Élőlények
Előkészület a felnőtt életre
Ünnepek
Beszédfejlesztés, anyanyelv
Társadalmi érintkezési formák
Testünk és személyes teendők
Tájékozódás térben
Tájékozódás időben
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Élőlények
Előkészület a felnőtt életre
Ünnepek

5

6

7

8

Beszédfejlesztés, anyanyelv
Társadalmi érintkezési formák
Testünk és a személyes teendők
Tájékozódás térben
Tájékozódás időben
Élőlények
Előkészület a felnőtt életre
Ünnepek
Beszédfejlesztés, anyanyelv
Társadalmi érintkezési formák
Testünk és a személyes teendők
Tájékozódás térben
Tájékozódás időben
Élőlények
Előkészület a felnőtt életre
Ünnepek
Beszédfejlesztés. Anyanyelv
Társadalmi érintkezési formák
Előkészület a felnőtt életre
Társas kapcsolatok
Médiaismeret
Beszédfejlesztés. Anyanyelv
Társadalmi érintkezési formák
Előkészület a felnőtt életre
Társas kapcsolatok
Médiaismeret

Többségi tanterv szerint haladók osztályozó vizsga követelményei
Angol
5. évfolyam
Olvasott szöveg értése: -értsen meg egyszerű mondatokkal megfogalmazott szöveget
-tudjon egyszerű szövegből fontos információkat kiszűrni
Hallott szöveg értése: - értsen meg egyszerű utasításokat, tudjon rájuk cselekvéssel válaszolni
-értsen meg egyszerűen megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, melyek saját életére,
családjára vonatkoznak,

-egyszerű szövegből fontos információt tudjon kiszűrni
Beszédkészség:
-tudjon egyszerű kérdésekre, egyszerűen válaszolni
- egyszerű kérdéseket tudjon feltenni saját és mások életével kapcsolatosan
-tudjon egyszerű párbeszéddel kommunikálni kérdés felelet formájában
Interakció:
-tudjon feltenni alapvető kérdéseket, tudjon rájuk válaszolni
Íráskészség:
-tudjon egyszerű szöveget, mondatokat lemásolni
Nyelvhelyesség:
-tudjon alapvető, betanult szerkezeteket használni, rendelkezzen
alapszókinccsel, mely konkrét szituációkra vonatkozó szavakból és helyzetekből áll, ismerje a
birtoklás, képesség használatát, nyelvi szerkezetét,
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Fogalomkörök:
dislikes évszakok

család: családtagok, lakás, iskola: tantárgyak, órarend, napirend, likes-

6. évfolyam:
Olvasott szöveg értése: -értsen meg egyszerű szövegeket, kért információt tudjon kikeresni
- értsen megismert szerkezetekből álló egyszerű szövegeket
Hallott szöveg értése: -értsen meg egyszerű üzeneteket, bejelentéseket
-tudjon egyszerű információt kiszűrni ismert témakörökből
Beszédkészség:
-tegyen fel alapvető kérdéseket és tudjon, rájuk válaszolni
-vegyen részt egyszerű társalgási helyzetekben, begyakorolt szerkezetekkel, kérdés-felelet
formában a tanult szókinccsel
Interakció:
-tudjon reagálni egyszerű kérdésekre, személyes kérdésekre
- kérjen segítséget, ha elakad
Íráskészség:
-tudjon egyszerű űrlapot kitölteni, rövid üzenetet írni
Nyelvhelyesség:
-használjon alapvető szerkezeteket a jelenben, a múltban, rendelkezzen
alapvető szókinccsel ismert témákban
Fogalomkörök:
család, iskola, állatok, nyaralás szabadidő
7. évfolyam
Olvasott szöveg értése: -értsen meg egyszerű szövegeket, történeteket, kért információt tudjon
kiszűrni-értsen meg egyszerű, ismert elemekből álló szöveget, annak lényegét
Hallott szöveg értése: -tudjon egyszerű információt ismert elemekből álló szövegből kiszűrni
Beszédértés:
-vegyen részt egyszerű beszélgetésekben ismert témákban,
-tudjon segítséget kérni és adni,
- egyszerű kérdésekre tudjon válaszolni egyszerű kérdésekre tudjon reagálni,
Interakció:
-tudjon segítséget kérni és adni
-tudjon egyszerű állításokra reagálni
Íráskészség:
-tudjon baráti üzenetet írni,
-tudja magát néhány mondatban kifejezni
Nyelvhelyesség:
-használjon alapvető igeidőket, jelen, múlt, jövő,
Fogalomkörök:
család, iskola, a mi világunk
8. évfolyam
Olvasott szöveg értése:-értse meg az olvasott szöveg lényegét, tartalmát, melyek egyszerű,
hétköznapi témákkal foglalkoznak
Hallott szöveg értése: -tudjon kiszűrni ismert témakörből információkat
Beszédkészség:
-legyen képes egyszerű mondatokkal kifejezni véleményét,
-tudjon egyszerű témakörökben néhány mondatban összefüggően beszélni, véleményét kifejezni
-tudjon segítséget kérni és adni
Interakció:
-tudjon segítséget kérni és adni,
Íráskészség:
-tudjon néhány mondatos, összefüggő szöveget alkotni ismert
témakörökben
Nyelvhelyesség:
-tudja az ismert szerkezeteket kisebb hibákkal használni, használja a
jelen, a múlt, a jövő szerkezeteit,
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Fogalomkörök:

család, iskola, a mi világunk, egészség, étkezés, öltözködés
Biológia

7. évfolyam

Az élőlény és környezete
1. a.
-az élőhely élő és élettele tényezői / éghajlati elemek, talaj, /
2. b.
-környezet fogalma
2.
Életközösségek jelemzői, kölcsönhatások az élőlények között /táplálkozási szintek,
anyagáramlás/
3.
Éghajlati övezetek kialakulása
1. a.
-övezetek elhelyezkedése, jellemzői
2. b.
-övezetre jellemző élőlények, faj példák
4.
Élőlények rendszerezése
1. a.
-természetes rendszer fogalma, kategoriái :mikrobák /vírus, baktérium/
1. a.
gombák országa
2. b.
növények országa-törzsek jellemzői
3. c.
állatok országa-törzsek jellemzői
5.
Környezetvédelem
1. a.
-melyek napjaink legsúlyosabb problémái bolygónkon?

1. 1.

2.
3.

4.

5.

8. évfolyam
Az emberi test felépítése
1. a.
-sejt – szövet – szerv – szervrendszer – szervezet ; fogalmak, felépítés,
feladat
2. 2.
Szervrendszerek
1. a.
a bőr
2. b.
a mozgás
3. c.
a szervezet anyagforgalma – táplálkozás
1. 1.





légzés
keringés – a vér
kiválasztás

1. d.

a szabályozás – idegrendszer
1. a.
hormonrendszer

érzékelés – látás

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
e.
f.
3.

hallás
szaglás, ízlelés, tapintás
szaporodás
egyedfejlődés
Szervezetünk egészsége, egészségünk megőrzése

Fizika
7. évfolyam
A tanuló ismerje az alapvető fizikai mennyiségek (tömeg, hőmérséklet, hosszúság, idő,
stb.) fogalmát, jelét, mértékegységét
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Tudjon önállóan méréseket (hosszúság, tömeg stb.) végezni
Tudja értelmezni a sebességet, a sűrűséget, a munkát, a forgatónyomatékot, a nyomást, a
teljesítményt, stb.
A fizikai összefüggések segítségével tudjon számításokat végezni
Ismerje és értelmezze Newton és Arkhimédész törvényét
Legyen tisztában a kölcsönhatás, az erő, a hőtágulás, hővezetés,
hőterjedés, halmazállapot változás és az energia fogalmával, fogalmával
8. évfolyam
A tanuló ismerje és értelmezze az elektromos áramra jellemző fizikai mennyiségek
(feszültség, áramerősség stb.) jelét, mértékegységét
Képes legyen önállóan egyszerű áramkört, soros és párhuzamos kapcsolást készíteni
Tudja használni a feszültség és áramerősség mérő műszert
Legyen tisztában az áramköri elemek szerepével
Ismerje Ohm törvényét, annak segítségével meg tudja határozni az ellenállást
Tudja a különbséget az egyenáram és a váltakozó áram között
Ismerje az elektromos áram hatásait, legfőképpen az élettani hatását
Tudja mi az elektromágnes, a generátor, a transzformátor
Tudja milyen jelentőséggel bír a fény az életünkben, ismerje tulajdonságait
Ismerje az optikai eszközök (tükrök, lencsék) működését

Földrajz
7. évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Afrika fekvése, határai, parttagoltsága, tájai
Afrika éghajlata, vízrajra, természetes növényzete
Ausztrália fekvése, határai, tájai , éghajlata, víz
Óceánia
Sarkvidékek
Amerika fekvése, határai, parttagoltsága, tájai
Amerika éghajlata,vízrajza
USA ipara és mezőgazdasága
Mexikó
Ázsia helyzete, határai, parttagoltsága, tájai
Ázsia éghajlata,vízrajza
India, Kína és Japán
Európa helyzete, határai, parttagoltsága, tájai
Európa éghajlata, vízrajza
Nagy-Britannia
Franciaország
Dél-Európa fekvése, határai, parttagoltsága, tájai
Dél-Európa éghajlata, vízrajza

8. évfolyam
1. Közép-Európa fekvése, határai, tájai, éghajlata
2. Németország
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lengyelország és Csehország
Szlovákia és Szlovénia
Ausztria és Svájc
Az Alpok és a Kárpátok /összehasonlítás /
Magyarország helyzete, határai, szomszédos országai, tájai
Magyarország éghajlata
Magyarország vizei / felszín alatti, álló-és folyóvizek /
Magyarország lakossága
Az Európai Unió és Magyarország
Az Alföld fekvése, határai, kistájai és éghajlati viszonyai
A Kisalföld és az Alpokalja fekvése, határai, kistájai és éghajlata
A Dunántúli-dombság és a Mecsek fekvése, kistájai, éghajlata
A Dunántúli- és az Északi-középhegység fekvése, határai, kistájai, és
Budapest földrajza

éghajlata

Informatika
5. évfolyam
 Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése
 Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.
 Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.
 Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés,
nyomtatás, megnyitás, keresés.
 Állományok típusai.
 Számítástechnikai mértékegységek.
 Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése
 Rajzok készítése.
 Műveletek rajzrészletekkel.
 Elemi alakzatok rajzolása, módosítása.
 A vágólap használata.
 Szövegműveletek végrehajtása
 Állomány mentése.
 Szöveges állomány megnyitása.
 Szöveg javítása.
 Karakterformázás.
 Bekezdésformázás.
 Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése.
 Helyesírás ellenőrzése.
 Keresőkérdések megfogalmazása
 Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok felkeresése.
 Kulcsszavas és tematikus keresés.
6. évfolyam







Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése
Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.
Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.
Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés,
nyomtatás, megnyitás, keresés.
Állományok típusai.
Számítástechnikai mértékegységek.
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Szövegműveletek végrehajtása
Állomány mentése.
Szöveges állomány megnyitása.
Szöveg javítása.
Karakterformázás.
Bekezdésformázás.
Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése.
Helyesírás ellenőrzése.
Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből
Szöveg, kép, hang, animáció elhelyezése a dokumentumban.
A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció beállítása.
Bemutatók készítése közös munkában, csoportokban.
Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása.
Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása
számítógépen
Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, alkalmazása.
Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusainak megvalósítása Logo vagy más
fejlesztőrendszer segítségével.
Keresőkérdések megfogalmazása
Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok felkeresése.
Kulcsszavas és tematikus keresés.
Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolatteremtés
infokommunikációs eszközök útján
Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása.
Saját e-mail cím létrehozása.
Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítása, mellékletek
csatolása.
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata
Weboldalak megtekintése, mentése.
Szöveg, kép mentése weboldalról.
Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése.
Elektronikus könyv keresése, olvasása.
Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata.
Oktatási célú adatbázisok használata.
Oktatóprogramok használata.

7. évfolyam







Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése
Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.
Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.
Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés,
nyomtatás, megnyitás, keresés.
Állományok típusai.
Számítástechnikai mértékegységek.






Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása
Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján történő szerkesztése.
Objektumok a szövegben
Objektumok beillesztése a szövegbe.
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A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak
megismerése, az egyes jellemzők módosítása.
Táblázatkészítés szövegszerkesztővel
Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak beállítása. Táblázat formázása.
Táblázatkezelés
Táblázatkezelő program használata.
A munkakörnyezet beállítása.
A táblázatkezelő menürendszerének megismerése.
Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek
Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése.
Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése.
Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása.

8. évfolyam
Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése
Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.
Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.
Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás,
megnyitás, keresés.
Állományok típusai.
Számítástechnikai mértékegységek.
Összetett dokumentum készítése
Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok elkészítése.
Szöveg mentése különböző formátumokban.
Digitális képek alakítása, formázása
Digitális képek jellemzőinek megismerése.
Képszerkesztő program használata.
Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás.

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai
Táblázatok használata a mindennapi életben.
Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása.
Adattípusok megismerése.
Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása.
Cellahivatkozások használata.
Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás fogalmának megismerése.
A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése
Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek megismerése.
Egyszerű algoritmusok készítése.
Adott feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása
Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján.
Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben.
Összetett keresések űrlapok segítségével
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Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ elérésére, több keresési
szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok kitöltése.
A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a
megismerési folyamatban
A média alkalmazási lehetőségei.
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások.
Internet, televízió, rádió használata.
Elektronikus könyv, hangoskönyv használata.
Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten.
Képek, zenék, filmek elérése az interneten.
Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten.
Internetes térképek keresése.
Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései
A jogtiszta szoftverhasználat előnyei.
Szabadon vagy korlátozottan használható programok használata.
A programhasználat során betartandó jogok és kötelességek.
Kémia
7. évfolyam















kémiai alapfogalmak, és azok meghatározása, (atom, ion, molekula)
egyszerűbb kémiai kísérletek elemzése, összevetése előző tapasztalatokkal, ismeretekkel.
oldódás, égés, vízbontás
legfontosabb anyagaink: a levegő, a víz
levegőszennyezés, vízszennyezés
az anyagokat csoportosítása összetétel alapján,(elem, vegyület, keverék, oldat)
az elemi részecskék, valamint a kémiai részecskék jellemző tulajdonságai,
fizikai és kémiai változások,
a kémiai reakciók csoportosítása,
vegyjel (a periódusos rendszer első húsz elemének vegyjele),
az anyag szerkezete és a periódusos rendszer kapcsolata
molekulák és ionok képlete,
a kémiai jelek mennyiségi jelentése, egyszerű kémiai számítások (oldatok töménysége;
anyagmennyiség; egyenlet alapján)
vegyszerek veszélyjelei; környezetszennyező anyagok; környezetvédelem

8. évfolyam










elemcsoportok; vegyületcsoportok - általános jellemzésük
jellegzetes kémiai változások ismerete, és ezek meghatározott szempontok szerinti
csoportosítása.
a tömegmegmaradás törvénye
oxidáció, redukció, sav, lúg
egyszerűbb kémiai kísérletek elemzése, összevetése előző tapasztalatokkal, ismeretekkel,
kémhatások vizsgálata
alapszintű ismerete néhány, az életben fontos fémnek, nemfémes elemnek és
legfontosabb vegyületeiknek, felhasználásuknak, biológiai és környezeti hatásuknak,
kémiai egyenlet írása, a fotoszintézis egyenlete
egyszerűbb számítások végzése az anyagmennyiség és kémiai egyenletek alapján.
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ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület
tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban
előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait.
alapszintű ismerete az élet makromolekuláinak, és azok legfontosabb funkcióinak.
legfontosabb energiaforrások és vegyipari eljárások, azok társadalmi és környezeti
hatásai.
a tudomány eredményeinek, tudósok munkásságának, magyar találmányok elismerése.

Magyar nyelv és irodalom
5-6. évfolyam
Beszédművelés, szóbeli szövegek megértése és alkotása
A tanuló eligazodik a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Képes mások rövidebb
szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni. Alkalmazza a kérés és a tudakozódás szóbeli
formáit a közléshelyzetnek megfelelően.
Írott szöveg megértése és alkotása
A tanuló képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentum és ismeretterjesztő) szöveg globális
(átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Össze tudja foglalni a szöveg
tartalmát, önállóan (tematikus) vázlatot tud készíteni. Ismeri a szövegszerkesztés alapvető
eljárásait.
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
A tanuló ismeri a főbb beszélőszervek működését. Felismeri egyéni közlésmódjának
jellemzőit, megfelelő hangképzésre és helyes beszédlégzésre törekszik.
Felismeri, és hatásuk néhány szavas értékelésével megnevezi a hangutánzó, a hangulatfestő, a
többjelentésű, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakat különböző szövegekben,
törekszik ezek használatára a szóbeli és írásbeli fogalmazásokban.
Íráskép és helyesírás
Képes megnevezni a helyesírási alapelveket, saját munkáiban felismeri a főbb helyesírási
alapelvek alkalmazásának eseteit, törekszik a tanult helyesírási szabályok alkalmazására.
A tanulási képesség fejlesztése
A tanuló képes az önálló tudásszerzés egyes lépéseinek elkülönítésére, szövegek
kulcsszavainak azonosítására, vázlat, jegyzet felhasználására. El tud igazodni a tankönyvében,
azt célirányosan használni tudja.
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése
A tanuló képes 5-6 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni.
Memoriterként tud kb. 2-4 lírai alkotást és egy elbeszélő költemény kb. 12 soros részletét.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
A tanuló képes a saját és a nem saját álláspont azonosítására, mások véleményének
meghallgatására, megértésére. Alapvető érzelmeket, erkölcsi magatartásformákat azonosítani
tud. Képes véleményének rövid, kulturált megfogalmazására.
Az osztályozóvizsga konkrét követelményei az adott évfolyam törzsanyagához igazodnak.
7-8. évfolyam
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Beszédművelés, szóbeli szövegek alkotása és megértése
A tanuló eligazodik a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Figyeli és
tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit. Törekszik az egyszerű,
érthető, hatékony közlésre. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és
írásban és szóban továbbadni.
Az írott szöveg megértése és alkotása
A tanuló képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő)
szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére,
a szövegből információk visszakeresésére. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos
saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni.
A tanulási képesség fejlesztése
A tanuló képes a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során
adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Le tudja jegyezni az állításaihoz felhasznált
információforrások adatait.
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
A tanuló ismeri és a szövegalkotásban értelmesen használja a különböző mondatfajtákat.
Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek
közötti írásjeleket.
Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése,
A tanuló bizonyítja a szöveg értő befogadását biztosító olvasási képességét, különféle műfajú és
témájú szövegek felolvasásával, elmondásával. Képes különféle műfajú szépirodalmi művek
szerkezetének és jelentésének összegző bemutatására, a szerkezeti elemek elkülönítésére, a
szereplők és élethelyzetük jellemzésére.
Memoriterként tud 3-4 lírai alkotást és kb. 15-20 soros drámarészletet.
Íráskép, helyesírás
A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az idézés helyesírásában.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
A tanuló képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, értelmezésére, példával
történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, saját véleményével. A
különböző művészeti alkotások között meg tud nevezni néhány közös és eltérő vonást. Egy-egy
szempontból össze tud hasonlítani egymástól lényegesen különböző esztétikai normákat
képviselő műveket.
Az osztályozóvizsga konkrét követelményei az adott évfolyam törzsanyagához igazodnak.
Matematika
5. évfolyam
Számtan, algebra
 -A tanult számok (természetes számok milliós számkörben, tizedestörtek, törtek, negatív
egészek) helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám
összehasonlítása.
 Egész számok abszolútértéke, ellentettje.
 Természetes számok körében: osztók, többszörösök
 Írásbeli összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok
körében.
 Törtek egyszerűsítése, bővítése
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Törtek és legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek összeadása és kivonása,
természetes számmal való szorzása, osztása.
Egész számok összeadása, kivonása.
Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
Kerekítés, becslés, ellenőrzés.
Szöveges feladatok megoldása (szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv,
becslés, ellenőrzés)
Arányos következtetések.

Összefüggések, függvények, sorozatok
 Tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben: konkrét pontok ábrázolása, pontok
koordinátáinak leolvasása.
 Táblázatok, grafikonok értelmezése, az ábra alapján mennyiségek közötti összefüggés
megkeresése, lejegyzése, hiányzó elemek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján.
Táblázathoz grafikon, grafikonhoz táblázat készítése.
 Összeg, különbség, szorzat, hányados változásai.
 Sorozat megadása a képzés szabályával, néhány elemével. Ismert szabály alapján elemek
meghatározása, illetve ismert elemek esetén szabály(ok) megfogalmazása.
Geometria, mérés
 Testek csoportosítása adott tulajdonságok alapján.
 Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója.
 Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás.
 Síkidomok, sokszögek (háromszögek, négyszögek) szemléletes fogalma, tulajdonságok
vizsgálata.
 Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.
 Szakaszfelező merőleges fogalma, szerkesztése.
 Háromszög szerkesztése három oldalból.
 Szög fogalma, mérése, adott szögek rajzolása szögmérővel, szögfajták
 Téglalap (négyzet) kerületének, területének, téglatest, kocka felszínének és térfogatának
kiszámítása konkrét esetekben.
 Hosszúság, térfogat, űrtartalom, idő, és tömeg mértékegységei, átváltása.
Valószínűség, statisztika
 Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
 Átlag kiszámítása.
6. évfolyam
Számtan, algebra
 Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Törtek egyszerűsítése, bővítése,
összehasonlítása.
 Reciprok fogalma.
 Törtek, tizedestörtek összeadása és kivonása, szorzása és osztása.
 Törtszám átírása tizedestört alakba.
 Egész számok összeadása, kivonása, szorzása és osztása.
 Műveletsor kiszámítása, műveleti sorrend.
 Oszthatósági szabályok.
 Két szám közös osztói, közös többszöröseik.
 Arányossági feladatok megoldása következtetéssel.
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A százalék fogalmának ismerete, százalékérték, alap és százalékláb kiszámítása.
Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.
Szöveges feladatok megoldása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
 Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.
 Táblázatok, grafikonok értelmezése, az ábra alapján mennyiségek közötti összefüggés
megkeresése, lejegyzése, hiányzó elemek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján.
Táblázathoz grafikon, grafikonhoz táblázat készítése.
 Változó mennyiségek közötti kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben.
 Sorozat megadása a képzés szabályával, néhány elemével. Ismert szabály alapján elemek
meghatározása, illetve ismert elemek esetén szabály(ok) megfogalmazása.
Geometria, mérés
 A pont, egyenes, félegyenes, szakasz és szög felvétele, jelölése.
 Pont, egyenes és sík kölcsönös helyzete, távolsága.
 Kör fogalmának és részeinek ismerete.
 Szögmérés, adott szögek rajzolása szögmérővel, szögek fajtái, szögfelezés, szögmásolás,
nevezetes szögek ( 30º, 60º, 90º, 120º ) szerkesztése.
 Konvex és konkáv síkidomok és sokszögek.
 Téglalap, négyzet szerkesztése.
 Speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, rombusz, téglalap, négyzet és deltoid)
fogalma, kiválasztása.
 Párhuzamos és merőleges egyenesek szerkesztése, szögmásolás, szakaszfelező merőleges
szerkesztése.
 Háromszögek, négyszögek csúcsaink, oldalainak és szögeinek jelölése, kerületük
kiszámítása külső és belső szögeinek összege.
 Tengelyes tükörkép megszerkesztése, a tengelyes tükrözés tulajdonsága,
szimmetriatengely berajzolása adott alakzatokba.
 Tengelyesen tükrös háromszögek és négyszögek (deltoid és rombusz) szerkesztése,
tulajdonságai.
 Derékszögű és tengelyesen szimmetrikus háromszögek területe.
 Téglatest felszíne és térfogata.
 Hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei, átváltása.
 A térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti átváltások.
Valószínűség, statisztika
 Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
 Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Kördiagram.
 Adatok értelmezése, jellemzése, ábrázolása (például a leggyakoribb adat, szélső adatok).
7. évfolyam
Számtan, algebra
 Alapműveletek helyes elvégzése racionális számkörben. Műveletsor kiszámítása,
műveleti sorrend.
 Hatványozás, 1-nél nagyobb számok normálalakja.
 Arány, arányos osztás.
 Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása.
 Százalékérték, alap és százalékláb kiszámítása, összetett százalékszámítási feladatok.
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Prímszám, összetett szám, osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, közös
többszörösének megkeresése prímtényezős felbontással, oszthatósági szabályok.
Algebrai egész kifejezések, helyettesítési értékük meghatározása.
Egynemű és különnemű algebrai kifejezések.
Egytagú kifejezések szorzása és osztása.
Többtagú kifejezések szorzása és osztása egytagú kifejezéssel.
Egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, azonos egyenlőtlenség.
Elsőfokú egy ismeretlenes, és zárójeles egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.
Szöveges feladatok megoldása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
 Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben.
 Egyértelmű hozzárendelések ábrázolása a derékszögű koordinátarendszerben.
 Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal.
 Sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén
szabály(ok) keresése.
 Számtani sorozatok konkrét elemeinek meghatározása az első elem és a különbség
alapján.
Geometria, mérés
 Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése,
mértékegységeinek ismerete, átváltása
 Háromszögek és négyszögek (trapéz, paralelogramma, rombusz, és deltoid) területének
kiszámítása.
 Szabályos sokszögek.
 Szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő szögek).
 Nevezetes szögek (15º, 45º, 75º, 105º, 135º) szerkesztése.
 Középpontos tükrözés, tulajdonságai, szerkesztése, középpontosan tükrös alakzatok.
 Forgatás, forgásszimmetrikus alakzatok
 Paralelogramma szerkesztése.
 Sokszögek belső és külső szögeinek összege, összes és egy csúcsból húzható átlók
száma.
 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok valamint a forgáshenger hálója, felszíne
és térfogata.
 Mértékegységek átváltása racionális számkörben.
Valószínűség, statisztika
 Valószínűségi kísérletek egyszerű konkrét példák esetében.
 A gyakoriság fogalma.
 Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.
8. évfolyam
Számtan, algebra
 Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése a racionális számkörben.
 Algebrai egész kifejezések, helyettesi értékének kiszámítása.
 Számolás hatványokkal.
 1-nél nagyobb számok normálalakja.
 Osztó, többszörös, legnagyobb közös osztók és legkisebb közös többszörös
meghatározása prímtényezős felbontással.
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Számok négyzete és négyzetgyöke.
Arány, arányos osztás.
Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása.
Százalékérték, alap és százalékláb kiszámítása, összetett százalékszámítási feladatok.
Algebrai kifejezések, helyettesítési értékük meghatározása,
Egytagú kifejezések szorzása és osztása.
Többtagú kifejezések szorzása és osztása egytagú kifejezéssel.
Elsőfokú törtes és zárójeles egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.
Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.

Összefüggések, függvények, sorozatok
 Halmazok metszete, uniója, különbsége, kiegészítő halmaza és részhalmaza.
 xax+b lineáris függvény ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.
 Nemlineáris függvények (abszolútérték-függvény, másodfokú függvény)
 Egyenletek grafikus megoldása.
 Mennyiségek közötti kapcsolat ábrázolása grafikonnal.
 Számtani sorozatok konkrét elemeinek meghatározása az első elem és a különbség
alapján, mértani sorozatok konkrét elemeinek meghatározása az első elem és a hányados
alapján.
Geometria, mérés
 Térelemek kölcsönös helyzete és távolsága.
 Szögek fajtái, irányított szögek, szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő
szögek, kiegészítő szögek, pótszögek).
 Adott tulajdonságú ponthalmazok.
 Síkidomok sokszögek.
 Háromszögek szerkesztésének alapesetei, nevezetes vonalai, pontjai.
 Pitagorasz tétele, alkalmazása geometriai számításokban.
 Speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, rombusz, téglalap, négyzet és deltoid)
tulajdonságai, területe.
 Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, henger felszíne és térfogata.
 Egybevágósági transzformációk (tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás,
forgatás
 Alakzat tengelyes és középpontos tükrözése, eltolása adott vektorral.
 Hasonlóság, alkalmazása számításos feladatokban.
 Középpontos hasonlóság.
Valószínűség, statisztika
 Elemek kiválasztása, sorba rendezése.
 Relatív gyakoriság.
 Leggyakoribb és középső adat meghatározása.
 Grafikonok készítése, olvasása.
Természetismeret
5. osztály követelmény
1. Az anyag és néhány fontos tulajdonsága
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-ismerje az alábbi fogalmakat: anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, talaj,
kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség, tulajdonság, mennyiség, mértékegység; tömeg,
sűrűség; levegő, víz, oldat,
2. Élet a kertben
 a virágos növény felépítése, a szervek működése, a növények életfeltételei
 ismerje hazánk jellegzetes zöldség és gyümölcsféléit
 a zöldség és gyümölcsfélék kártevői
 a földigiliszta és az éti csiga
3. Állatok a házban és a ház körül
 háziállatok: kutya, sertés, szarvasmarha, házityúk testfelépítése, életmódja, hasznosítása
 házi veréb, füstifecske, házi légy
 madárvédelem
4. Állandóság és változás a környezetünkben, kölcsönhatások
 mozgás, hőmérsékletváltozások, gravitáció, mágneses kölcsönhatás, fény
5. Tájékozódás a valóságban és a térképen
 iránytű, fő-és mellékvilágtájak
 a térkép
 hazánk nagytájai
 földrajzi fokhálózat
 a Föld bolygó
6. A Föld és a Világegyetem
 a Naprendszer felépítése
 a Föld mozgásai és következményeik
 időjárás, éghajlat, éghajlati övezetek
6. osztály követelmény
1. Felszíni és felszín alatti vizek
 ismerje az alábbi fogalmakat: felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz,
gyógyvíz, ásványvíz, folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület,
vízválasztó, vízjárás, felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem.
2. Vizek, vízpartok élővilága
 a vízi, vízparti életközösség jellegzetes élőlényei
o -táplálkozási láncok
3. Alföldi tájakon
 az Alföld, Kisalföld tájai, gazdaságuk
 nemzeti parkok
4. Hegyvidékek, dombvidékek
 külső, belső erők
 kőzetek
 hegységeink, dombságaink tájai, gazdasága
5. Az erdő életközössége
 hazai erdeink leggyakoribb fái, szintjei
 cserjék, lágyszárúak
 gombák
 Az erdő gerinctelen és gerinces állatainak külleme, teste, élete, szerepe az erdő életében
 táplálkozási láncok, táplálékhálózat
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6. A természet és társadalom kölcsönhatásai
 legyen tisztába az alábbi fogalmakkal: szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város,
termelés, fogyasztás, nyersanyag, késztermék
7. Az ember szervezete és egészsége
 a mozgás szervrendszere és működése
 a táplálkozás szervrendszere és működése
 a szaporodás és egyedfejlődés
 érzékszerveink és azok működése
Történelem
5.osztály
Fogalmak:
őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után,
évtized, évszázad, emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia,
Ószövetség, mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, rabszolga, provincia,
népvándorlás, Újszövetség, középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság,
iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag, középkori város, céh, járvány, távolsági
kereskedelem, könyvnyomtatás, hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád,
fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun
Személyek:
Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon, Tutanhamon, Kheopsz, Hammurapi, Gilgames, CsinSi Huang-ti, Asóka, Zeusz, 12 görög Isten, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus,
Jézus, Mária, József, Attila, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed, Szent Benedek, Szent Ferenc,
Gutenberg, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért püspök, Szent László, Könyves
Kálmán, II. András, IV. Béla, Szent Margit
Topográfia:
ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, Kína, Balkán-félsziget, Olümposz,
Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római
Birodalom, Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem, Bizánci Császárság, Frank Birodalom,
Mekka, Arab Birodalom, Német-római Császárság, Urál,Magna Hungaria, Levédia, Etelköz,
Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi
Évszámok:
Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése),
Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok),
Kr. e. 490 (a marathóni csata),
Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora),
Kr. e. 44 (Julius Caesar meggyilkolása),
Kr. u. 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása, az ókor vége),
622 (Mohamed „futása”),
800 (Nagy Károly császár), XV. század (könyvnyomtatás).
a nagy pestisjárvány (1348),
IX. század (Etelköz),
895–900(a honfoglalás),
997–(1000)–1038 (I. /Szent/ István uralkodása),
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1077 (I. /Szent/ László trónra lépése),
Aranybulla (1222),
1241–1242 (a tatárjárás),
1301 (az Árpád-ház kihalása)
6. osztály
Fogalmak:
aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, kormányzó, végvár, újkor, felfedező,
gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, jezsuita, katolikus megújulás, felvilágosodás,
alkotmány, végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, hajdú, úrbér,
jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet, népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet,
ipari forradalom, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla,
reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős kormány,
jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiségi törvény
Személyek:
I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán,
Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, Washington, Dobó István,
Szapolyai János, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária
Terézia, II. József, XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc,
Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics,
Görgei Artúr, Bem József
Topográfia:
Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács, Amerika, Versailles, London, Szentpétervár, Pozsony, Bécs,
Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, Debrecen, Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg,
Buda, Világos, Arad
Évszámok:
1308 (I. Károly),
1456 (Nándorfehérvár),
1458-1490 (Hunyadi Mátyás uralkodása),
1526 (a mohácsi vereség), 1492 (Kolumbusz),
1517 (Luther fellépése),
1776 (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat)
1789 (A francia forradalom),
1541 (Buda török kézen),
1552 (a „nagy várháborúk” éve),
1686 (Buda visszavívása),
1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc),
1740–1780 (Mária Terézia), :
1789 (a francia forradalom kezdete),
1815 (a waterlooi csata),
1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete),
1832–1836 (reformországgyűlés),
1848. március 15. (forradalom Pest-Budán),
1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat),
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1849. október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése)
7. osztály
Fogalmak:
polgárháború,
nemzetállam,
szabad
verseny,
monopólium,
szociáldemokrácia,
tömegkultúra,passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, millennium,
agrárország, emigráció, amnesztia, villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet,
hátország, kétfrontos háború, békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, fasizmus,
nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, részvény, gazdasági válság, : őszirózsás
forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehérterror, kormányzó, numerus clausus,
konszolidáció, revízió, zsidótörvény, tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális
háború, zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán
Személyek:
I. Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx, Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy
Gyula, báró Eötvös József, Kandó Kálmán, Bánki Donát, II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós,
Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler, Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós,
Bethlen István, Teleki Pál, Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc
Topográfia:
Olaszország, Németország, Egyesült Államok, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Szerbia,
Szarajevó, Pétervár, Oroszország, Szovjetunió, New York, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia,
Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima
Évszámok:
1859 (csata Solferinónál),
1861-1865 (polgárháború az Egyesült Államokban),
1871 (a Német Császárság létrejötte),
1867 (a kiegyezés),
1896 (a millenniumi ünnepségek),
1914. július 28. (a világháború kirobbanása),
1914-1918 (az első világháború),
1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik hatalomátvétel),
1918. november 11. (az első világháború vége),
1922 (a Szovjetunió megalakulása),
1929-1933 (a nagy gazdasági világválság),
1933 (Hitler hatalomra kerülése),
1918. október vége (az őszirózsás forradalom),
1919. március (a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása),
1920. március (Horthy kormányzóvá választása),
1920. június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi döntés),
1940 (a második bécsi döntés),
1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása),
1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót),
1941. június 27. (Magyarország hadba lépése),
1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba lépése),
1943. január (a doni katasztrófa),
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1943. február eleje (a sztálingrádi csata vége),
1944. március 19. (Magyarország német megszállása),
1944. június 6. (a normandiai partraszállás,),
1944. október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele),
1945. április (a háború vége Magyarországon),
1945. május 9. (Európában befejeződik a háború),
1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja)
8. osztály
Fogalmak:
hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, szuperhatalom, népbíróságok, államosítás,
internálás, pártállam, ÁVH, kitelepítések, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet,
tömegpropaganda, beat-korszak, olajárrobbanás, atomkatasztrófa, mamutcégek, nemzetközi
pénzvilág, csúcstechnológia,munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia,
háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék, multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, ,
integráció, euró, internet, tömegkommunikáció, privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás,
pluralizmus, demokratikus intézményrendszer, jogállam, állam, politikai rendszer, államforma,
királyság, köztársaság, hatalom, intézmény, szervezet, kormányzás, demokrácia, diktatúra,
szélsőséges pártok és mozgalmak, államszervezet, hatalommegosztás, társadalom, norma,
szabály, jog, kötelesség, munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás, család, szükséglet,
munka, tulajdon, jövedelem, média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció,
médiaszöveg,nyilvánosság, közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média, hír,
kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi oldal
Személyek:
Truman, Marshall, Hruscsov, Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla,
Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János, Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János
Pál, Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc,
Topográfia:
Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- és Dél-Vietnam, Kuba, KözelKelet, Debrecen, Recsk, Hortobágy,Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország,
Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil, Salgótarján,
Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, Lakitelek, az EU tagállamai, Erdély, Kárpátalja,
Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland),
Évszámok:
1946 (a fultoni beszéd),
1947 (a párizsi békék),
1949 (a NATO, az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála),
1955 (a Varsói Szerződés),
1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása),
1945. november (választások Magyarországon),
1946 (a második köztársaság és az új forint),
1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke),
1956. október 23. (forradalom kitörése),
1956. november 4. (a forradalom leverésének kezdete),
1962 (a kubai rakétaválság),
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1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások),
1989 (a berlini fal lebontása),
1991 (a Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása),
1991-1999 (a délszláv háború),
1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása),
1993 (Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte),
1999 (Jugoszlávia NATO bombázása),
1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése),
1968 (az új gazdasági mechanizmus),
1985 (monori találkozó),
1987 (a lakiteleki találkozó),
1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása),
1992 (a maastrichti szerződés aláírása),
1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése),
2002 (az euró bevezetése),
2001. szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült Államokban),
1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon),
1991 (a szovjet csapatok távozása hazánkból),
1999 (csatlakozás a NATO-hoz),
2004 (Magyarország EU-tag lett)
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