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Házirend 

amely a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó 

rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű jogszabályok előírásai 

alapján. 

Jelen Házirend hatályba lépésével egy időben az előző Házirend érvényét veszti. 

Elfogadás időpontja: 2015. február 16. 

Bevezetés időpontja: 2015. február 17.  

Felülvizsgálat tervezett időpontja: minden tanítási év kezdetén az adott tanév 

szeptember 15-ig. 

Az iskola alapadatai 

 

Hivatalos név: Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola 

Székhely: 2370 Dabas, Iskola utca 1. 

OM azonosító: 037750 

Intézményvezető: Tamás Roland 

Telefon: 06 29/360-396 

Honlap: www.klai.hu 

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ; 1051 Budapest, Nádor utca 32. 

Működtető: Dabas Város Önkormányzata; 2370 Dabas, Szent István tér 1/B. 
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Házirend hatálya, érvényessége, általános rendelkezések 

 

A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, 

illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a Pedagógiai Programban meghatározott iskolán 

kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik.  

A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira 

egyaránt. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola 

területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. 

Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan iskolai 

szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk az iskola szervezeti és 

működési szabályzata, valamint pedagógiai programja. 

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és 

kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával 

kapcsolatos helyi szabályokat.  

A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja 

fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a 

hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az iskola 

területén. Így különösen érvényes rájuk a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

az Emberi Erőforrások Miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-

oktatási intézmények működéséről valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról.  

A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és a szülői munkaközösség 

egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében 

bárki kezdeményezheti (lásd: záró rendelkezések). A házirend megsértése esetén 

számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részéletes szabályait a 

jogszabályok tartalmazzák. 

 

 

 



 
Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola 

2370 Dabas, Iskola utca 1. 
OM: 037750  

 e-mail: zoldsuli@kossuth-dabas.sulinet.hu 
 tel/fax: 29/360-396 

 

5 
 

Munkarend 

 

Az iskola épülete munkanapokon 07.00 órától 17.00 óráig nyitva áll, munkaszüneti 

napokon és tanítás után (17.00-21.00) a tornaterem és az uszoda igény szerint tart nyitva, az 

igazgató engedélyével előre egyeztetett időpontban. Iskolánk kapui a gyermekek védelmében 

08.00 óra és 11.45 óra között zárva tartanak, belépés a főbejáraton keresztül, ahol 

portaszolgálat működik.  

Az épületben tartózkodás szabályozása 

 

07.50 perc és 16.00 óra között csak az iskola tanulói és dolgozói tartózkodhatnak 

az intézmény épületeiben. Az iskolába a kívülállóknak csak az illetékessel 

(intézményvezető) előre egyeztetett időpontban, sürgős esetben a főépület portaszolgálatán 

keresztül lehet bemenni. Szülő, vagy más személy a tanórát önhatalmúlag nem zavarhatja 

meg. A tanórára bárki csak az intézmény vezetőjének engedélyével léphet be. A tanulók 

távozását az osztályfőnökök illetve a délutános kollégák koordinálják. Rendkívüli esetekre az 

iskola igazgatója adhat mentességet. 

Az iskola tanulói, tanítási napon, 07.00 óra és 07.45 perc között gyülekeznek. A 

tanítás megkezdéséig a kijelölt gyülekezési helyen, illetve a tanteremben tartózkodhatnak. A 

felső tagozatosok a tantermük előtti folyosón. Minden felsős tanuló a tanítás megkezdése előtt 

az osztály részére kijelölt szekrénybe elhelyezheti a holmiját (mobiltelefon, magnó, rádió, 

ékszer csak saját felelősségre hozható az iskolába). Az alsós diákok a tanteremben helyezik el 

holmijukat. Alsó tagozaton a szülőknek 7.50-ig el kell hagyni a kupolás épületet. Az 

osztályterembe csak az első osztályos tanulók szülői kísérhetik be a gyermeket 1 hónapig 

a beszoktatási időszakban. Osztályteremben a szülők nem tartózkodhatnak pedagógus 

jelenléte nélkül.  

A tanítás 08.00 órakor kezdődik, attól való eltérést az iskola igazgatója az 

osztályfőkön keresztül rendeli el, különös körülmények esetén. A tanítás kezdetétől a 

befejezéséig (16.00 óra), az iskola területét csak az igazgató, az igazgató helyettes, vagy 

osztályfőnök engedélyével hagyhatja el a diák. A délutáni foglalkozásokról, az igazgatóhoz 

szülő vagy gondviselő által benyújtott kérelem elbírálása után maradhat távol, hogy a máshol 

tartott rendszeres foglalkozásokon vehessen részt. (zeneiskola, sportegyesület órák). 



 
Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola 

2370 Dabas, Iskola utca 1. 
OM: 037750  

 e-mail: zoldsuli@kossuth-dabas.sulinet.hu 
 tel/fax: 29/360-396 

 

6 
 

Tanítási órák alatt a tanuló fegyelmezetten viselkedjen, alkotóan vegyen részt a 

tanórai munkában, azt ne zavarja. Önkényesen nem hagyhatja el a helyét, és közbeszólásaival 

az órát nem zavarhatja. Tanítási órákon a mobiltelefon használata tilos tanulónak és 

pedagógusnak egyaránt. A mobiltelefon az oktatáshoz nem szükséges eszköz, így érte az 

iskola felelősséget nem vállal. A mobiltelefon órákon és a szünetekben kikapcsolt állapotban 

lehet, az engedély nélkül készített hang- és képfelvételekre az ide vonatkozó törvény 

szankciói kerülnek alkalmazásra. Zenehallgatás még a szünetekben sem megengedett. A 

gyermek a tanórái végeztével használhatja a telefonját például a szülő vagy gondviselő 

értesítése céljából. A tanuló sérelme, rosszulléte, problémája esetén köteles pedagógusától 

segítséget kérni, aki szükség esetén értesíti a szülőket. A tanuló mobiltelefonját a 

Házirendben meghatározott szabályok áthágása esetén a nevelő, pedagógus és minden 

tanórai foglalkozást tartó személy (pl.: hitoktató) elveszi, leadja az intézmény 

vezetőjének (hiányzása esetén az intézményvezető-helyetteseknek), onnan pedig a szülő 

vagy gondviselő viheti el tanítási időben 08.00 és 16.00 óra között.  

Tilos a tanítási órákon étkezni és rágógumizni. Az iskolai élet minden mozzanatában 

(tanórák előtt, tanórákon, az órák közötti szünetekben, délutáni foglalkozások előtt, alatt és 

után) súlyosan jogellenes, elítélendő magatartásnak minősül, ha a tanulók verekednek, 

egymást bármilyen módon (szóval vagy tettel) bántalmazzák; mások egészségét, testi 

épségét veszélyeztetik. Másokat semmilyen körülmények között nem alázhatnak meg. Ilyen 

esetekben, még akkor is, ha először fordul elő, az érintetteknek a Házirendben meghatározott 

büntetéssel kell számolniuk. 

Az óra befejezését jelző csengetéskor a tanteremből a felső tagozatos tanulók rendezett 

sorban vonulnak át a következő szaktanterembe a hetes vezetésével, majd kivonulnak. Az 

óraközi szünetekben minden tanuló hagyja el a tantermet. Rossz idő esetén a tanulók a 

folyosón tartózkodnak. Az óraközi szünetekben is fegyelmezetten viselkednek, óvják az 

iskola berendezéseit, azokat rendeltetésszerűen használják, magatartásukkal nem 

veszélyeztetik társaik testi épségét. A szünet végén, csengetéskor, minden tanuló 

fegyelmezetten a kijelölt helyen sorakozzon (alsósok tanári felügyelet mellett, felsősök a 

folyosókon). A második szünet 20 perces, ennek első 10 percében minden tanuló a 

tanteremben marad, és elfogyasztja a tízóraiját. A napközisek az ebédlőbe mennek. A büfében 
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vásárolt ételt felvihetik a terembe, de az italt csak a büfé területén fogyaszthatják. Második 

csengetéskor átvonulnak a következő terembe. 

Az iskola tanítási óráinak rendje  

 

Tanítási óra Kezdete Vége 

Első 08.00 08.45 

Második 08.55 09.40 

Harmadik 10.00 10.45 

Negyedik 10.55 11.40 

Ötödik 11.50 12.35 

Hatodik 12.45 13.30 

 

Különleges esetben (rövidített nap, iskolai ünnepély) ettől eltérő is lehet. Főétkezésre 

biztosított idő: az órarendhez igazodva 11
40

-14
00

. A tanuló köteles a szükséges 

tankönyveket, füzeteket, tanszereket megvásárolni, bekötni és névvel ellátni. A 

felszerelést minden tanuló tiszta állapotban a tanév végéig őrizze meg. Az ellenőrző könyvet 

minden nap hozza magával. A tájékoztató füzetet a tanuló köteles minden nap magánál 

tartani, ha elveszett, azonnal pótolni, első alkalommal 200 Ft, második alkalommal 500 Ft 

megfizetésével, melyet a főépület iskolatitkárságán lehet megtenni. Az iskola bejegyzéseit a 

szülővel haladéktalanul alá kell íratni. A 4-8. osztályos tanulók a tantárgyi jegyeiket 

önállóan vezetik be az ellenőrzőbe, melyet a szaktanár kézjegyével lát el, és az osztályfőnök 

havonta egyezteti a naplóval. Ha a tanuló hanyagul, hiányosan vezeti, büntetésben részesül 

(magatartás füzetbe írás). 

A kiértékelt írásbeli munkáját, a tanuló 10 tanítási napon belül kézhez kapja. A 

témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal, 1 héttel előbb tudatni kell. 1 nap legfeljebb 2 

témazáró íratható. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatokat a fogadóórán megtekintse. 

Ha lehetőség van rá, hétvégére, tanítási szünetekre nem kapnak házi feladatot a tanulók. A 

beírt jegyeket és a nevelő közléseit a tanuló másnapra szüleivel írassa alá. 

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával 

összefüggésbe nem hozható káreseményekért. A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az 

iskolába kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat reggel 07.00 óra és 07.50 perc között 

helyezhetik el a kerékpártárolóban. Az iskola területén a kerékpárokkal játszani, versenyezni 
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tilos. Az iskola területén a kerékpárokat a balesetek elkerülése végett toljuk, nem ülünk 

rajta. Más kerékpárjához, annak felszereléseihez nyúlni tilos. Kérjük a szülőket, hogy a 

kerékpárok a KRESZ előírásai szerint fel legyenek szerelve. Fékek, gumik, lámpák 

alkatrészek karbantartásáról, helyes működésükről gondoskodjanak.   

Balesetvédelmi okokból tilos a testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselése a 

testnevelés órákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott 

személy, vagy létesítményvezető azt írásban elrendelte. 

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az 

iskolában. A köznevelési törvény szabályai szerint minden olyan általános iskolásnak, aki 

államosított iskolába jár – így iskolánkban is – 16.00 óráig az intézmény területén belül kell 

tartózkodnia. A törvény szerint a szülő kérésére az iskola igazgatója felmentheti a 

gyermeket a délutáni iskolai tartózkodás alól, feltéve ha nem kötelező tanóra foglalkozáson 

vesz részt a gyermek. A gyermekek felügyeletét – szintén törvényi előírásnak eleget téve – 

17.00 óráig biztosítjuk szülő vagy gondviselői kérésre. Amelyik gyermeket szülői kérésre az 

intézmény vezetője elengedett, annak a gyermeknek el kell hagynia az iskola területét. A 

tanítási órák után és a délutáni foglalkozások között a gyermekek számára kijelölt 

tanteremben felügyeletet biztosítunk (14.00 óráig). Ez nem csak az ittmaradókra, hanem a 

buszra, foglalkozásokra váró tanulók számára is adott opció. Gyermekek tanári 

felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak az intézményben.  

Szülő, vagy más személy a tanórát, iskolai eseményt, foglalkozást, szakkört 

önhatalmúlag nem zavarhatja meg. A tanórára bárki csak az igazgató engedélyével léphet 

be. Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – tantárgyi felelősök 

segítik a tanórai munka lebonyolítását: a tanulók felszerelésének és házi feladatának 

ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. 

Az iskola a tanítási szünetben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva, melyet az iskola igazgatója határoz meg. Az iskola tanulója jogviszonyát 

„Diákigazolvánnyal” igazolja, ez jogosítja fel közlekedési bérlet váltására, valamint az 

igazolványban leírt egyéb kedvezményekre is. Az iskola speciális tantermeinek, helyiségeinek 

(informatika terem, tornaterem, táncterem, extrém sportpark) használatát a külön mellékletek 

szabályozzák!  
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Az ügyelet rendje 

 

Az iskola nyitva tartása alatt, a rend és fegyelem biztosítása érdekében tanári és alsó 

tagozaton tanulói együttes ügyelet működik. A tanári ügyelet beosztását az igazgató-

helyettes végzi. Az ügyeletes nevelők az éves munkatervben meghatározott ügyeletesi rend 

szerint végzik munkájukat. 

Alsó tagozaton a tanulói ügyeleteseket az osztályfőnök jelölik ki. 7.
30 

órakor a tanár 

ügyeletes ellenőrzi a diák ügyeletet, kinyitja a tantermeket. Az ügyeletes tanulók „ügyeletes” 

jelvényt viselnek, ez szolgálati jelvényük. Az ügyeletes tanuló a szolgálati helyén 

tartózkodjon ügyelet közben. Az ügyeletes tanulók kötelesek betartani és betartatni az 

ügyeletes tanár utasításait. A tanulók kötelesek az ügyeletes tanár illetve tanuló utasításait 

betartani. 

 

A hetesek feladatai 

 

A heteseket az osztályfőnök jelöli ki, egy heti időtartamra. A kijelölési rendet az 

osztályfőnök illetve a csoportvezető határozza meg tanév elején. A hetes a tanítási óra elején 

jelentést tesz az osztályfőnöknek illetve a csoportvezetőnek az adott óra jellegének 

megfelelően, de mindenképpen jelentse a hiányzó tanulók nevét, az esetleges rendkívüli 

körülményt, eseményt. 

Alsó tagozaton az óraközi szünetekben vigyáz a tanterem berendezésének tisztaságára, 

a tanulók személyi felszerelésére. Biztosítja minden szünetben a tanterem szellőztetését, 

tisztántartja a táblát, szivacsot és krétát készít. A hetes gondoskodik a tanári asztal, a szék és a 

tábla tisztaságáról, krétáról és a terem szellőztetéséről. A szünetekben egyedül tartózkodik a 

teremben, minden tanulót kiküld. 

Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 percen belül nem jelenik meg, azt a 

hetesnek jelenteni kell az iskola igazgatóhelyettesénél vagy az igazgatónál. 
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A tanórán kívüli foglalkozások rendje 

 

Tanítási órák után a csoportok az ebédeltetési rendnek megfelelően ebédelnek. A 

hosszabb várakozás esetén a pedagógus felügyeletével az osztálytermekben, vagy az udvaron 

várakoznak. Ebédelés után, jó idő esetén a szabadban, rossz idő esetén a tantermekben 

szabadfoglalkozásokon vesznek részt. A buszra, valamint szülőre váró tanulóknak 

felügyeletet biztosítunk az arra kijelölt tanteremben 14.00 óráig. Felügyelet nélkül 

gyermek nem tartózkodhat az intézményben. 

A foglalkozások 14.00 órától 16.00 óráig tartanak, alsó tagozaton 16.15 percig. Ezen 

idő alatt nem szabad a tanulókat zavarni, csak nagyon indokolt esetben, igazgatói engedéllyel 

lehet elvinni őket. 16.00 óra és 17.00 óra között a napközis teremben ügyeletet biztosítunk. 

A tanulók részvétele a kirándulásokon, az erdei iskolákban és minden egyéb iskolai 

szervezésű szabadidős programokon, foglalkozásokon (múzeumlátogatás, színház- és mozi 

látogatás, túrák, táborok stb.) önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőnek kell fedeznie. Az 

iskola épületén kívül megtartott iskolai rendezvényeken, programokon is kötelező 

betartani a házirend előírásait. Ha a gyermek iskola  időben önkéntes foglalkozáson nem 

vesz részt, akkor számára az iskola köteles felügyeletet biztosítani. 

Tanítás nélküli munkanapokon és a szorgalmi idő tanítási szüneteiben az igényeknek 

megfelelően szabadidős foglalkozásokat biztosítunk a tanulóknak 07.30 - 16.00 óra között. 

 

Szakkörök 

 

A tanulók érdeklődési köre szerint a magasabb szintű képzés igényével az iskolában 

szakkörök működnek. Szakköröket a munkaközösség vezetők javaslatai alapján szervez az 

iskola, a szakkörök vezetőit az intézmény igazgatója 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 
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megszűnik, ha a tanuló fegyelmezetlenségével a munkát akadályozza, vagy ha a tanulmányi 

eredménye vagy egészségi állapota a tanév közben erőteljesen romlik. 

 

Énekkar 

 

Az énekkar sajátos önképzőkörként működhet a tantárgyfelosztásban meghatározott 

időkeretben. Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, 

személyiségének igényes fejlesztése, és színpadképes közösségi produkciók létrehozása. Az 

énekkari tagok szervezése a 2. évfolyamtól történik. 

 

Sportkörök 

 

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a 

sport megszerettetésére sportköri foglalkozásokat és edzéseket tartanak a pedagógusok és 

egyéb sportszervezetek szakemberei. Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző 

sportági foglalkozásokon és versenyeken való részvételre.  

 

Felzárkóztatás, képességfejlesztés 

 

A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez 

való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. A 

foglalkozásokon a kijelölt tanulóknak kötelező a részvétel (a törvényi szabályzásoknak 

megfelelően). Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű tanulók, a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók felkészítésére. Az 

osztályfőnök a hozzá kerülő magatartászavaros és tanulási beilleszkedési zavar gyanús 

gyermekeket jelzi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Pest 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dabasi Tagintézménye felé, és a szülővel karöltve 

megkérjük a gyermek vizsgálatát. A gyermek szakvéleményében megfogalmazottak 

figyelembe vételével történik a gyermekek értékelése, terhelése.   
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Öltözködés, egészségvédelem, megjelenés 

 

Az iskolai közösség tagjainak tetteiben és szóbeli megnyilatkozásaiban érvényre kell 

jutni a tiszteletnek, a szeretetnek és a mértéktartásnak. Kerülni kell a tettleges durvaságot, az 

alantas és trágár beszédet, azaz minden olyan megnyilatkozást, mely a közösség tagjait 

zavarja, megbotránkoztatja, sérti, vagy lelki sérülést okoz. A napszaknak megfelelően kell 

köszönteni – iskolában és iskolán kívül – az iskola valamennyi tanárát és dolgozóját, az 

épületen belül minden felnőttet. A tanterembe lépő, vagy onnan távozó tanárokat, vagy 

vendégeket az osztályközösség vagy tanulócsoport felállással és a napszaknak megfelelő 

köszöntéssel köszöntheti. A tanórákon a koncentrált figyelem és a másik ember (tanár 

vagy diák) munkájának megbecsülése a sikeres munka előfeltétele. Az órai munkában 

való folyamatos részvétel kötelező, az eredményes tanulás első és elengedhetetlen feltétele. 

A törvény értelmében a dohányzás szigorúan tilos az intézmény egész területén, közvetlen 

környezetében, és az iskolai rendezvényeken. 

Tilos továbbá a szeszesital, a kábítószer és más, egészségre ártalmas szerek 

behozatala és fogyasztása is. Tilos ezen szerek hatása alatt iskolába jönni. Aki 

mindezeket megszegi, fegyelmi vétséget követ el, s ennek jogkövetkezménye van. Szeszesital 

fogyasztásának gyanúja esetén az iskola értesíti a szülőt, gondviselőt. Drog, fű és egyéb 

tudatmódosító szer használatának gyanúja esetén az iskola haladéktalanul értesíti 

iskolánk iskolaorvosát, a szülőt vagy gondviselőt, és velük közösen járnak el a helyzet 

megoldásának az érdekében. Mindez természetesen a tanítási időre, és az azon kívüli 

rendezvényekre egyaránt vonatkozik. Rágógumit, napraforgót és tökmagot az iskola területére 

behozni tilos. 

A tanuló megmosakodva, tiszta ruhában, ízlésesen öltözve, kitisztított lábbelivel 

jelenjen meg az iskolában. Ruházatának kiegészítői ne sértsék a jó ízlést, ne legyen 

balesetveszélyes. Tilos mindkét nem számára az ízléstelen erkölcsi, vagy faji, nemzetiségi 

érzést sértő felirat, kiegészítő ruhadarab viselése. Ékszert mindenki csak saját felelősségére 

(szülő, gondviselő engedélyével) viselhet. Minden tanuló rendelkezzék tornaruhával, 

tornacipővel, az úszáshoz kötelező felszereléssel. Ezek használata a testnevelés órákon és a 

sportfoglalkozásokon kötelező. Az iskolai ünnepélyeken a tanulók ünnepi ruhában és az 
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iskolai nyakkendőben jelenjenek meg, a lányoknak fehér blúz, sötét szoknya vagy 

nadrág, fiúknak fehér ing és sötét nadrág viselete kívánatos. 

Fokozott gondot kell fordítani az iskola rendjére és a tisztaságára. Belépéskor töröljék 

meg lábukat. Minden szemetet és hulladékot a szeméttárolóba kell dobni. Különösen ügyelni 

kell a WC-k és a mosdók környékének tisztaságára. Az iskolagyümölcs és iskolatej 

keretében a jogosult tanulók minden nap megkapják a nekik járó gyümölcsöt vagy 

tejterméket, amit meghatározott időben, rendben és helyen vehetnek át. 

Minden tanuló a legszükségesebb tisztasági eszközöket az iskolába hozza magával. 

(Pl. zsebkendő) Tízórait csak tiszta szalvétában, műanyag zacskóban csomagolva hozzunk az 

iskolába! A fertőző betegségek megelőzése érdekébe – lehetőség szerint – étkezés előtt, WC 

használat után szappannal, alaposan kezet kell mosni, nem szabad mosatlan gyümölcsöt 

fogyasztani. 

Fejtetű és egyéb fertőző betegségek észlelése esetén a pedagógus értesíti a szülőt 

vagy gondviselőt, aki eljön gyermekéért. A betegség leküzdése után orvosi igazolással jöhet 

újból a gyermek a közösségbe. 

Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, 

amelynek során felhívjuk a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. Ennek 

megtörténtét a tanulók aláírásukkal igazolják. 

A balesetek megelőzése érdekében az iskolába jövet és hazafelé az utcán 

fegyelmezetten és óvatosan kell közlekedni, betartva a KRESZ szabályait. A kerékpárokat 

fel kell szerelni a szükséges, a biztonságos közlekedést szolgáló eszközökkel, és a 

biztonságos tároláshoz szükséges zárral. 

Az iskola folyosóján futkározni, csúszkálni, lökdösődni tilos. Tornaszereket, kísérleti 

és munkaeszközöket csak tanári felügyelet mellett szabad használni. Szúrós, éles játékszert, 

csúzlit, gyújtóeszközt behozni és vele játszani tilos! 

Minden tárgy, mely nem a tanulás, oktatás céljait szolgálja csak saját felelősségre 

hozható be az iskolába, elvesztése, megrongálódása esetén az iskola kártérítési 

felelősséget nem vállal. 

Ha az iskola területén baleset történik, azt a balesetet szenvedő érdekében az azt 

észlelő tanuló vagy iskolai dolgozó jelenti az ügyeletes tanárnak, szükség esetén az 

igazgatónak vagy helyettesének. Súlyosabb baleset esetén az orvoshoz való szállításról a 
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legrövidebb időn belül gondoskodni kell. A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni az 

ügyeletes nevelőnek, napköziben pedig a csoport vezetőjének. A Közoktatási Információs 

Rendszer (KIR) baleseti jegyzőkönyv nyilvántartó felületén a balesetről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, ha a baleset 8 napon túl gyógyuló. A balesetekről a szülőt, gondviselőt értesíteni 

kell.  

Az iskola felszerelésének védelme 

 

Az iskola és annak felszerelése az egész tanulóifjúság érdekét, tanulását szolgálja. 

Óvni kell tehát minden tanulónak az iskola épületeit és felszerelési tárgyait. A tanuló 

anyagi felelősséggel tartozik az intézmény épületének, eszközeinek berendezési 

tárgyainak vonatkozásában. Szándékos károkozás esetén teljes, gondatlan károkozás esetén 

korlátozott mértékű kártérítéssel tartozik. A kárt nem kell megtéríteni, ha ezt a károsult 

elháríthatatlan magatartása okozza. Az okozott kárt a tanuló (szülője, gondviselője) egy 

héten belül köteles az iskola igazgatójának utasítása szerint megtéríteni, ill. a javítás 

elvégeztetéséről gondoskodni. Azon gyermekek, akik térítésmentesen kapják a tartós 

tankönyvet kötelesek a tankönyvekre vigyázni, állagukat a lehető legjobb állapotban 

megőrizni, nem összefirkálni, nem elszakítani.  

A tanulók vélemény nyilvánításának és tájékoztatásának rendje 

 

A tanuló jogainak gyakorlásához szükséges információkat 

 az osztályfőnöktől (többek között az osztályfőnöki órákon), 

 a szülőtől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően), 

 a diákönkormányzaton keresztül kaphatja meg. 

 

Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthat  

 bármely osztályfőnöki órán, 

 a diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak szerint,  

 a diák önkormányzati képviselő útján. 
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Kérdést intézhet 

 az iskola igazgatójához, 

 a Szülői Szervezethez, vagy az Szülői Szervezet vezetőségéhez bármikor, amikor az 

ülésezik. 

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák 

önkormányzati vezetőség irányítja. Kérdéseikre érdemi választ kell adni nyolc napon belül. A 

diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.  

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni különösen az alábbi témákban: 

 Tanítás nélküli munkanapok szervezése, programjának meghatározása 

 Tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben 

 Szakkörök, délutáni foglalkozások indításával kapcsolatban. 
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A tanuló mulasztása 

 

A tanuló előzetes engedélykérés nélkül, csak indokolt esetben maradhat távol az 

iskolai foglalkozásokról (betegség, hivatalos idézés, közlekedési nehézségek, stb.). A 

felmentett tanuló – ha a felmentés az első tanórára vonatkozik – első órára nem köteles 

bejönni, de a későbbi órákon a teremben kell tartózkodnia. Távolmaradást szülő (gondviselő) 

vagy jogi személyiségű szerv (sportklub, egyesület, művészeti csoport, stb.) kérhet a tanuló 

ellenőrző könyvén keresztül, vagy kikérő levélben. 

Három tanítási napig engedélyt erre az osztályfőnök ad. Külföldi utat vagy 3 

napot, meghaladó távolmaradást az iskola igazgatója engedélyezi, a távolmaradás első 

napját megelőzően legalább 48 órával. Az iskolai ünnepségekről való távolmaradást csak 

az iskola igazgatója engedélyezheti. 

A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem 

látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, 

a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú 

gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. 

Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, 

részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a 

betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Egy tanévben háromnapi 

időtartamig, vagy háromszor 1 napig a szülő (gondviselő) igazolhatja a tanuló 

hiányzását, betegség esetén orvosi igazolással lehet a távolmaradást igazolni, de 3 napon túli 

mulasztás esetén csak orvosi igazolással lehet ezt megtenni.  

Egyéb hatósági berendelés (például nevelési tanácsadó) esetén a távolmaradást a 

hatóság berendelő iratával kell igazolni. A mulasztások igazolását, az utolsó hiányzást 

követő, osztályfőnöki órán kell a tanulónak megtennie. 1. és 2. osztályos tanulók esetén, 

48 órán belül kell a szülőnek megtennie osztályfőnökénél. 

Előzetes szülői vagy valamilyen szervezet, sportegyesület személyes vagy írásbeli 

kérésére engedélyezhető a távollét az alábbiak szerint: osztályfőnök legfeljebb 2, az igazgató 

legfeljebb 5 tanítási napra kiterjedő összefüggő távolmaradást engedélyezhet. A tanulók 

előzetes osztályfőnöki engedéllyel egyszerre csak egy napot mulaszthatnak – tanévenként 

legfeljebb 3 alkalommal. Ha nem előzetes engedéllyel hiányzik a tanuló, akkor a hiányzás 
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kezdő napján jelenteni kell az iskolának a hiányzás okát és várható időtartamát. A bejelentést 

megteheti a szülő, családtag, osztálytárs – írásban, e-mail-en, telefonon, vagy személyesen. 

A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol 

az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás 

okát az osztályfőnöknek. 

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon 

belül 

 három napig terjedő mulasztás esetén szülői (a tanévben összesen 3 napot), 

 három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással 

igazolhatja mulasztását. 

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

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

távolmaradását. A késések és igazolatlan hiányzások a tanítási órákon kívül a fejlesztő 

órákra (BTM, SNI ellátás) szakkörökre is vonatkoznak. Ha a gyermek számára 

szakvéleményben megfogalmazott meghatározott óraszámban fejlesztés van előírva, akkor 

iskolánk köteles ezeket a fejlesztő órákat megtartani, a szakembert hozzárendelni. A 

gyermeknek pedig kötelessége ezeken a foglalkozásokon az ő fejlődésének az érdekében 

részt venni.    

A késéssel érkező tanuló nem zárható ki a tanítási óráról. Abban az esetben, ha a 

tanítási idő alatt a tanulónak rosszullét, vagy más komoly ok miatt távoznia kell az iskola 

épületéből, akkor az iskola titkárságán keresztül valósul meg a szülő értesítése, s a szülő 

kérésére, illetve beleegyezésével történik további intézkedés (gyermek orvosi rendelőbe 

juttatása, hazavitele, vagy a szülő megérkezéséig a gyermek ellátása). 

Ha a tanuló a tanítási nap folyamát megszakítva, valamelyik közbülső óráról, illetve az 

utolsó óráról hiányzik, engedély nélkül távozik, fegyelmező intézkedésben részesül. A 

tanévnyitó, tanévzáró és más iskolai ünnepélyekről való távolmaradást csak az iskola 

igazgatója engedélyezhet. 

Ha a tanuló rendkívüli tárgy foglalkozásánál, délutáni önként vállalt elfoglaltságról 

hiányzik, akkor az ezt vezető pedagógus, először a szülő figyelmét hívja fel az ellenőrző 

könyvön keresztül, majd további igazolatlan hiányzás esetén a tanulót ki kell zárnia a 

foglalkozás köréből, és ezt a szülővel (gondviselővel) írásban közölni kell. 
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A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

 a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra; 

 a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja; 

 a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

 

A mulasztás következményei 

 

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt 

értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor. Az 

értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 

Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az 

iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló 

szülőjét. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az 

iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat – és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban értesíti a kormányhivatalt és a 

gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola 

bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, melyben a mulasztás okának 

feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást 

kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, 

továbbá a gyermek, tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan 

mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola tájékoztatja az általános 

szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten a gyermekjóléti szolgálatot, amely 

közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan 

mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek 

tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. (20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet, 51.§) 
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Ha az igazolt és igazolatlan hiányzások összesen elérik a 150 órát, az iskola értesíti e 

tényről a tanulót és szüleit. Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

a 250 tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, és 

emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási 

év végén nem osztályozható. (Kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen.) 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan 

mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett az 

értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, 

tanulmányait évfolyamismétléssel folytatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első 

félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

Ha a tanuló igazolatlanul mulaszt, a leírt kötelező törvényi intézkedések mellett az 

alábbi következményekkel kell számolnia: 

 1 óra után: szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

 2 óra után: írásbeli osztályfőnöki fegyelmeztetés 

 10 óra után: osztályfőnöki intő 

 15 óra után: igazgatói intő 

Ezt követő újabb mulasztások esetén az igazgató dönt a további fegyelmező 

intézkedésekről. 

Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a 

késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az 

osztálynaplóba bejegyzi, illetve a tanuló osztályfőnökét is tájékoztatja.  

 3 késés után szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetést,  

 5 késés után írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetést,  

 10 késés után írásbeli osztályfőnöki intőt, 

 15 késés után igazgató figyelmeztetésben kell részesíteni.  

Ezt követő újabb késések esetén az igazgató dönt a további fegyelmező 

intézkedésekről. 
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Tanulók jogai, kötelességei 

 

A tanuló joga, hogy  

 

a) a köznevelésről szóló tv. 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) törvényben meghatározott 

16.00 óráig tartó foglalkozásokon, szakkörökön, tanórákon részt vegyen,  

b) válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, 

c) igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit 

(könyvtár, Digitális Laboratórium (Táncsics), számítástechnikai terem, sport- és 

szabadidő-létesítmények), 

d) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,  

e) hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges 

értesülésekhez, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, 

f) részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja 

legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek – ha 

törvény másképp nem rendelkezik -, az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek, 

g) szervezett formában véleményt mondjon az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról 

és az őt érintő kérdésekről, tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő 

kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, személyét, és tanulmányait érintő 

ügyekben az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez kérdést intézzen, s 

arra a megkereséstől számított harminc napon belül, az iskolaszéktől legkésőbb a 

harmincadik napot követő első ülésen, érdemi választ kapjon, 

h) kérelmére – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság 

előtt adjon számot tudásáról, 

i) kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe, 

j) különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folyathassa tanulmányait akkor is, 

ha az állandó lakóhelyén nem működik olyan iskola, amelyikben a tankötelezettség 

végéig biztosított az iskolai nevelés és oktatás, 

k) választó és válaszható legyen a diákképviseletbe, 

l) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, ill. a törvényben 

meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását, 

http://dex.hu/x?divany_poronty_cikklink=http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1100190.TV
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m) kérelmére, indokolt esetben szociális támogatásban, kedvezményes étkezésben és 

ingyenes tankönyvellátásban részesüljön. 

 

A tanuló kötelessége, hogy 

a) a köznevelésről szóló tv. 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) törvényben meghatározott 

16.00 óráig tartó foglalkozásokon, szakkörökön, tanórákon részt vegyen,  

b) eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségének, 

c) megtartsa a tanulmányi rendet, a gyakorlati képzési hely rendjét, az iskola 

szabályzatainak rendelkezéseit, 

d) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

e) megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás 

során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, 

f) tiszteletet és megbecsülést tanúsítson nevelői, tanárai iránt, 

g) a szükséges tankönyveket, füzeteket, tanszereket bekötni, névvel ellátni, 

h) az ellenőrző könyvét minden nap magával hozni, a beírt jegyeket és a nevelő közléseit 

másnapra aláíratni, 

i) ruházkodása és megjelenése kerülje a szélsőséges megnyilvánulásokat, és az ne sértse 

az emberi méltóságot, sem a viselőjét, sem másét, 

j) megtartsa a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, 

k) az internetes közösségi oldalakon az iskolai élettel kapcsolatos véleménynyilvánítás 

kizárólag a közerkölcsnek megfelelően történhet. 

A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

Az intézményen belül, közterületeken, nem zártkörű rendezvényeken az elvárt 

viselkedési normáknak meg kell megfelelni! 

 

Iskolánk dicséretben részesíti, jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

 tanulmányait kiemelkedően végzi, 

http://dex.hu/x?divany_poronty_cikklink=http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1100190.TV
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 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. 

 

 A dicséret formái: 

 

 Szaktanári dicséret 

 Nevelői dicséret 

 Osztályfőnöki dicséret 

 Igazgatói dicséret 

 Nevelőtestületi dicséret 

 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 

tanulók a tanév végén: 

 Szaktárgyi teljesítményéért 

 Példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért 

 Példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalmáért dicséretben 

részesíthetők.  

 

A nevelőtestületi dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. Az egyes 

tanévek végén a kiemelkedő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, 

melyet a tanévzáró ünnepélyen vehetnek át. A nyolc éven át kiemelkedő tanulmányi 

eredményt elért, vagy legjobban tanuló és kiemelkedő munkát végzett tanuló az oklevél és a 

könyvjutalom mellé az iskola emlékplakettjét is megkaphatja. Az iskola szintű versenyek 

első helyezettjei, valamint a megyei versenyek első tíz helyezettjei igazgatói dicséretben 

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

felsorolt dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A 

jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök, 

igazgató) dönt. A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az 

osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 

A tanulókkal szembeni fegyelmi intézkedések 

 

Azt a tanulót, akit a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz 

eleget, illetőleg az iskolai házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben, vagy fegyelmi 

büntetésben kell részesíteni. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve 

érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétkesség súlyosságára való tekintettel – el lehet 

térni. 

 

Az elmarasztalás formái: 

 bejegyzés a magatartásfüzetbe 

 osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli-írásbeli) 

 osztályfőnöki intés 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés (szóbeli-írásbeli) 

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

 nevelőtestületi megrovás 

 fegyelmi eljárás, büntetés. 

 

A fegyelmi büntetések jogszabályi háttere a 2011. évi CXC (nemzeti köznevelésről 

szóló) törvény 58. § szakasza. Fegyelmi eljárás - Az a tanuló, aki kötelességeit, illetve a 

házirendet szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján írásbeli 

határozattal – fegyelmi büntetésben részesítendő. A fegyelmi eljárás lefolytatására és a 
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fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából az osztályfőnök javaslatára a 

fegyelmi bizottság jogosult, melynek tagjai: 

 az iskola igazgatója 

 az illetékes osztályfőnök 

 a DÖK munkát segítő pedagógus 

 a Szülői Szervezet egy tagja 

 egy, az osztályfőnök által kiválasztott, az osztályban tanító nevelő 

 gyermekvédelmi felelős 

 a DÖK által megbízott tanuló 

 

Fegyelmi, ill. a büntetőeljárás során a tanuló joga, hogy meghallgassák, és lehetővé 

kell tenni, hogy védekezhessen. Nem lehet fegyelmi, ill. büntetőeljárást alkalmazni, ha a 

vétség elkövetésének idejétől 3 hónap eltelt. A fegyelmi bizottság döntését az egész tanulói 

közösség tudomására kell hozni. 

 

A fegyelmi büntetés lehet:  

a) megrovás,  

b) szigorú megrovás,  

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  

f) kizárás az iskolából.  

 

Tanköteles tanulóval szemben az e)–f) pontban meghatározott fegyelmi büntetés csak 

rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új 

iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, 

kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik 

meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni számára. 

A d) pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a 

tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A (c) pontban meghatározott 

fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható. 
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A tanuló feladata 

 

A tanuló legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelessége, hogy 

felkészülten jelenjen meg minden tanítási órán. A házi feladat és felszerelés hiánnyal 

kapcsolatos szabályozás 1; 1,5; 2 heti óraszámban tanított órás tantárgy esetében 3 hiány, 3; 4; 

5 heti óraszámban tanított tantárgy esetén 5 hiány. A tanórai felszerelés hiányát annyiban 

lehet figyelembe venni, amennyiben a tanítási órán történő számonkérésben rögzített feladat 

teljesítéséhez szükséges. Amennyiben a számonkérésben meghatározott feladatot a tanuló 

nem tudja teljesíteni – akár a felszerelés hiánya miatt is – úgy akár elégtelenre is értékelhető. 

 

 A fent meghatározott számú házi feladat vagy felszereléshiány esetén (3 vagy 5) a 

tanuló szorgalma az adott hónapban legfeljebb jó lehet. Az adott tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kaphat a gyermek, melyet a naplóban kék színnel bekarikázva jelzünk. 

 Újabb azonos számú (6 vagy 10) házi feladat vagy felszereléshiány esetén a tanuló 

szorgalma az adott hónapban legfeljebb változó lehet. Az adott tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kaphat a gyermek, melyet a naplóban kék színnel bekarikázva jelzünk. 

 Újabb azonos számú (9 vagy 15) házi feladat vagy felszereléshiány esetén az adott 

hónapban a tanuló szorgalma legfeljebb hanyag lehet. Az adott tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kaphat a gyermek, melyet a naplóban kék színnel bekarikázva jelzünk. 

 

A következmények bármely fázisában, ha a tanuló a szülő kérelmére addig mentesült a 

16 óráig tartó tanórán kívüli foglalkozások alól, az igazgató az engedélyt visszavonhatja, a 

tanulót tanulószobai foglalkozáson való részvételre kötelezheti. A házi feladat fontos 

része a szóbeli házi feladat. A gyermek feladata, hogy a feladott szóbeli házi feladatokat 

is elvégezze! Házirendünk mellékletében meg van határozva évfolyamonként lebontva, hogy 

milyen eszközök kellenek az iskolába a mindennapos munkához.  
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Diákétkeztetés  

 

A diákétkeztetésre, támogatások mértékére a többször módosított „A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § bekezdése a 

mérvadó. A kedvezmények igénybevételéhez a szülőnek egy az iskola által kiadott 

nyomtatványon kell nyilatkoznia, valamint igazolni a jogosultság meglétét. Valamennyi 

tanuló igényelheti a diákétkeztetési ellátást.  

 

Az iskola szervezett étkezésének rendje:  

 Az étkezés a kijelölt helyen gyülekezve- a csoportvezetővel történik felügyelet mellett. 

 Valamennyi étkező tanulóra érvényesek a hiányzással, szüneti renddel, étkezés 

befizetéssel kapcsolatos szabályok.  

 Az igazoló szelvényt vagy annak fénymásolatát a csoportvezetőnek be kell 

mutatni. 

 A térítési díjat a megadott időpontig – minden hónap 15-ig – köteles befizetni. A 

határidőre be nem fizetett térítési díj miatt a Dabasi Intézményfenntartó Központ 

dupla csekket állít ki. Csekkekel, befizetésekkel kapcsolatos problémáikkal a Dabasi 

Intézményfenntartó Központ munkatársát, Bukovszki Balázst kell keresni a 06 

29 561-224-es telefonszámon. A határidő elmulasztása szankciókat von maga után.  

 A befizetett, de fel nem használt térítési díjat a következő hónapban csak akkor lehet 

igénybe venni, ha az étkezés lemondása a megelőző napon 09.00 óráig megtörténik. 

Ebédet lemondani az adott csoportvezetőnél, osztályfőnöknél és az iskolatitkárnál 

lehet (06 29 360-396). 

 A napközi otthonos, tanulószobás és menzás tanulók a számukra kidolgozott ebédelési 

rend szerint vehetik igénybe az ebédlőt. 
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Tankönyvellátás helyi rendje 

 

Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere:  

1. A 2013. évi CCXXII törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról;  

2. A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről;  

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

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről; 

4. Az 501/2013.(XII.29.) Kormányrendelet. 

 

Ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhetnek a tanulók szülei, 

gondviselői. A normatív kedvezményre vonatkozó igényt a jogszabályban meghatározott 

igénylőlapon minden év december 15-ig lehet bejelenteni. A térítésmentes tankönyvellátást 

első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozottak számára, ezt 

követően felmenő rendszerben kell biztosítani. Tehát a 2014/2015-ös tanévben már a 

második, 2015/2016-os tanévben pedig a harmadik évfolyamosok számára kell a 

térítésmentességet biztosítani. 

 

Jogosult a tankönyvtámogatásra: 

 tartósan beteg 

 a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartás – szabályozási zavarral) küzd. 

 három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él. 

 nagykorú, és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

 

A tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre a felsoroltaknak. A gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos 

intézményben nevelkedő, – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe 

vett tanuló után továbbra sem vehető igénybe a normatív kedvezmény. 
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A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok 

bemutatása szükséges: 

 A családi pótlék folyósításáról szóló érvényes MÁK határozat, szükség esetén a 

családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére 

az Államkincstár területi igazgatósága adja ki. A családi pótlék igazolható 

bérjegyzékkel, pénzintézeti számlakivonattal vagy postai igazolószelvénnyel is. 

 Amennyiben megszűnt a családi pótlékra való jogosultság – bármely okból - a kézhez 

kapott MÁK határozat bemutatása szükséges. 

 Tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi 

pótlék folyósításáról szóló igazolás. 

 A sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye. 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

 

A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot a 

tankönyvvásárláskor kell beadni (másolat is elegendő). Az iskola részére 

tankönyvtámogatás céljára juttatott teljes összegnek legalább a 25%-át tankönyv, illetve az 

iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok, kis példányszámú 

tankönyvvásárlására kell fordítani, mely az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár 

állományába kerül. 

A tanulók számára átadott tankönyvek használati jogát a tanulói jogviszony 

fennállásáig, addig az időpontig biztosítja az iskola, ameddig az adott tantárgyból a felkészítés 

folyik. A tanuló, illetve a kiskorú szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Lehetőség van a normatív 

kedvezményre jogosultaknak a tankönyv megvásárlására, ha erről nyilatkozatot tesznek. 
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A speciális termek, helyiségek rendje (tornaterem, táncterem, tanuszoda, extrém park) 

 

TORNATEREM HÁZIRENDJE 

DABASI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Testnevelés órák, sportfoglalkozások, délutáni edzések 

 

Öltözői rend 

 

 1. Testnevelés óra kezdetére kötelesek a diákok átöltözve a tornaterem öltözőjében 

fegyelmezetten várni a szaktanárokat; 

2. Az öltöző tisztaságáért, rendjéért, felszereléséért minden csoport maga felelős, az 

öltöző elhagyásakor az adott csoport a felelős a kulturált állapot biztosításáért (csapok 

elzárása, villany lekapcsolása, tisztaság biztosítása, stb.). 

3. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget. 

4. Az öltözők zárhatóságáért a szaktanár a felelős. 

 

Tornaterem használata 

1. A tornateremben tanári felügyelet és engedély vagy felügyelet nélkül tartózkodni 

tilos és balesetveszélyes. 

2. A tornateremben a váltócipő használata - felmentés estén is – kötelező. 

3. A terembe ételt és italt bevinni tilos. 

4. A tornaterem óra utáni bezárásáért a szaktanár a felelős. 

5. A délutáni foglalkozások után / a bérelt idő leteltével/ a csoport köteles rendet tenni. 

6. A tornateremben okozott szándékos károkozást, fegyelmi eljárás valamint a kár 

megtérítése követi. 

7. A tornaterem szertárjának eszközeit csak az iskola dolgozói használhatják. A 

szertárat használat után kötelesek bezárni. 

 

Tanórai rend 

1. A tanulói felszerelés, váltóruha (póló; alsó ruházat, balesetmentes sportcipő) 

használata kötelező. 5 alkalommal a felszerelés hiányossága írásbeli szaktanári 

figyelmeztetést von maga után. 



 
Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola 

2370 Dabas, Iskola utca 1. 
OM: 037750  

 e-mail: zoldsuli@kossuth-dabas.sulinet.hu 
 tel/fax: 29/360-396 

 

30 
 

2. Ékszer (karóra, gyűrű, lógó fülbevaló, testékszer stb.) viselése és a rágógumizás 

tilos és veszélyes 

3. A tornatermi felszerelések rendeltetésszerűen, szaktanári felügyelettel 

használhatóak, sporteszközöket csak szaktanári engedéllyel lehet használni, kivinni a 

szertárból. 

 

 

TANUSZODA HÁZIRENDJE 

DABASI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

1. Az uszodát nem vehetik igénybe: 

 lázas, 

 fertőző gyomor-és bélrendszeri betegek, 

 fertőző bőrbetegek, 

 feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedők, 

 görcsös állapotban lévő betegek, 

 hirtelen rosszulléttel, eszméletvesztéssel járó megbetegedésben szenvedők, 

 akiknek nyílt sebük van, 

 ittas egyének, 

 kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer alatt állók, 

 közerkölcsöt sértő módon viselkedők. 

2. TILOS! 

 az öltözőkben magnetofont, rádiót, mobiltelefont, tabletet hangosan üzemeltetni, 

 kutyát és más állatot behozni, 

 a medencében szappant használni, ételt és italt fogyasztani, 

 a medence mellől a vízbe ugrálni, egymást bedobálni, egymás válláról ugrálni, 

 medencébe szennyező anyagot, szemetet, ételhulladékot bedobálni, veszélyt, balesetet 

okozó tárgyakat bevinni, 

 az medence berendezési tárgyát szándékosan rongálni, 

 a medencetérbe utcai cipőben belépni, 

 a medencében fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni, 
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 dohányozni a létesítmény teljes területén, 

 a medencében kozmetikai szereket-kenőcsöket használni, 

 az uszoda gépészeti berendezéseit, felszereléseit és berendezési tárgyait rongálni. 

3. Uszoda használat előtt a zuhanyzó használata kötelező 

4. A medencébe bemenni csak a kijelölt helyen lehet. 

5. A medencetérben fürdőpapucs használata kötelező! 

6. A medencében csak fürdősapkával lehet tartózkodni. 

5. Az uszodát használó csoportok csak a foglalkozást vezető személy (testnevelő, edző) 

vezetésével léphetnek be a medencetérbe. 

6. A kísérő nevelő vagy az edző felelős a csoportjáért, feladata a csoportok fegyelmezése az 

egész uszoda területén. 

7. Az úszásoktató útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani. 

8. Az elsősegélynyújtást a képesítéssel rendelkező úszómester végzi.  

9. Az öltözőben elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.  

10. Az uszoda elsősorban az úszásoktatás, edzés és a kerületi lakosság sportolási, egészséges 

mozgási lehetőségeit szolgálja. 

11. Az uszoda területén fotózni, videózni csak engedéllyel  lehet. 

12. A vendégek kötelesek az uszoda berendezéseinek állagát óvni, azokat rendeltetésszerűen 

használni. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséget von maga után. 

13. A fürdővendégek kötelesek betartani a fürdő használatára vonatkozó rendeleteket és 

jogszabályokat, valamint a házirendben foglalt előírásokat, amelyek biztosítják az uszoda 

nyugalmát, zavartalan, biztonságos használatát. 

14. Az üzemeltető részéről gondoskodunk a fürdővendégek egészségének és biztonságának 

megőrzése érdekében a vonatkozó rendeletekben meghatározott vízminőség és víz 

paramétereinek biztosításáról, valamint annak ellenőrzéséről. 

 

Felhívjuk az uszoda vendégeinek figyelmét a házirendben előírtak maximális 

betartására, mert ez mindenki számára kötelező érvényű! 
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SZÁMÍTÁSTECHNIKA TEREM HÁZIRENDJE 

DABASI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 A géptermekben tanár felügyelete nélkül tartózkodni tilos. 

 A gépeket bekapcsolni csak a tanár kifejezett utasítására lehet. 

 A termekben található elektromos csatlakozásokhoz, vezetékekhez, a gép 

kábeleihez nyúlni, a gépek burkolatát kinyitni, eltávolítani tilos, súlyos fegyelmi 

vétségnek minősül. 

 A tanárok és más iskolai dolgozók által használt gépeket (tanári szoba, titkárság, 

igazgatói szoba, gazdasági iroda, könyvtár, szaktanári szobák gépeit) tanuló nem 

használhatja. 

 A géptermekben elhelyezett szerverekhez, tanári gépekhez nyúlni szigorúan tilos, és 

súlyos fegyelmi vétségnek minősül. 

 A munkaállomásokhoz csak a tanuláshoz feltétlenül szükséges felszerelés vihető (füzet, 

könyv, írószer), a kabátokat, táskákat az arra kijelölt helyen kell tárolni. 

 A gépterembe ételt, italt, bármilyen élelmiszert, adathordozót (floppy, Cd, DVD, pen-

drive) bevinni tilos. 

 Az informatikai termekben futkározni tilos. 

 Semmivel nem zavarjuk mások munkáját. 

 A géptermekben csak engedéllyel szabad felvételt készíteni (hang, fénykép, film). 

 Agressziót sugárzó, erotikus, bármilyen etnikai illetve vallási meggyőződést illetve 

személyiségi jogot sértő tartalmakat nézni tilos. 

 A károkozó az okozott kárt köteles megtéríteni. 

 A tanórák alatt történő bármilyen rendellenes működést, sérülést, rongálást azonnal 

jelenteni kell a tanárnak. 

 Tilos bármely játék iskolai gépek adattárolóira való másolása, telepítése, tárolása, az 

esetleg ott talált játékok futtatása. 

 Tilos a számítógépek vagy bármely, az Informatikai Rendszerhez tartozó berendezés 

engedély nélküli megbontása, ki- vagy bekapcsolása, beállításainak megváltoztatása. 

 Tilos bármilyen szoftver-beállítás engedély nélküli megváltoztatása. 

 Baleset, rosszullét esetén azonnal értesíteni kell a felügyelő tanárt. 
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 Vírusgyanú esetén a munkát fel kell függeszteni és azonnal értesíteni a szaktanárt. 

 Minden esetben (szakóra, illetve szabad gépidő esetén) a számítógépeket csak úgy szabad 

használni, hogy ezzel a többi felhasználó munkáját nem zavarhatja (Hangszórók hangos 

üzemeltetése, zavaró, céltalan levelek, üzenetek küldése, stb.). 

 A számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer 

és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni. 

 Mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz 

hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert 

feltörni. 

 A hardverelemek cseréje és bármilyen szerelés kizárólag a rendszergazda dolga. Ha a 

géppel kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, akkor azt a felügyelő tanárnak 

azonnal jelezni kell. Önállóan hibát keresni, a konfigurációt módosítani tilos. 

 Programokat csak a szaktanár és a rendszergazda telepíthet. 

 A számítógépek hálózatba vannak kötve. Akik a hálózatot használják kötelesek betartani 

a hálózati szabályokat. 

 Tilos a szerzői jogok megsértése; szoftverek szándékos és tudatos illegális használata, 

terjesztése. 

 A munka végeztével a termet csak rendben lehet elhagyni. 

 A házirend az intézmény minden számítógépeket tartalmazó szaktantermére vonatkozik. 

 Az itt leírt szabályok betartása akkor is kötelező, ha valaki nem ért velük egyet vagy 

nincs tisztában jelentőségükkel. A szabályzat nem ismerése nem nyújt felmentést a 

következmények alól. 

 Teremkulcsok kizárólag a szaktanároknál, a takarítónőknél, az intézmény vezetőjénél 

lehet, valamint a tanári szobában elhelyezve 1 darab.  

 A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 

 

TÁNCTEREM HÁZIRENDJE 

DABASI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 A teremben utcai cipőben tartózkodni tilos! 

 Tornacipőben vagy tánchoz használatos, gumiszőnyeget fel nem sértő, táncra alkalmas 

cipőben, csizmában vagy zokniban szabad. Ettől eltérni tanári engedéllyel lehet csak. 
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 Szellőztetni az alsó bukó-nyíló ablakok buktatásával és a felső bukó-nyíló nyitásával kell! 

 Alsó ablakokat balesetveszély miatt nem nyitjuk, csak buktatjuk. 

 Technikai eszközöket használni, elmozdítani, elvinni csak tanári utasításra a teremért 

felelős pedagógus (mindenkori tánctanár) jóváhagyásával lehet. 

 Szekrényben, teremben elhelyezett tárgyakhoz nyúlni tanári engedéllyel, utasításra 

szabad. 

 Faliújságra, falra kitett képek, tárgyak, cikkek cseréje,eltávolítása a teremért felelős 

nevelő engedélyével történhet meg. 

 Tánc közben a tanulók ügyeljenek arra, hogy sem maguknak sem társaiknak ne 

okozzanak sérülést! 

 A táncteremben a diákok és az ott tartózkodók kötelesek az órát tartó nevelő utasításait 

betartani, ahhoz igazodni. 

 

 

EXTRÉM SPORTPARK HÁZIRENDJE 

DABASI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 8 éves kor alatt (1-2. osztály) nem lehet a pályát igénybe venni, még tanári, szülői 

felügyelettel sem! 

 8-14 éves kor között (3-8. osztály) csak tanári felügyelettel vehető igénybe! 

 A felhasználó számára a védőfelszerelés kötelező! 

 Csak a meghatározott eszközökkel vehető igénybe a pálya: görkorcsolya, gördeszka, 

roller, BMX és mountain bike! 

 A pályára balesetveszélyes eszközöket bevinni TILOS! 

 Egyszerre csak 7 személy tartózkodhat a pályán! 

 A pálya területére állatot bevinni TILOS! 

 A pálya elemei alá, közé bebújni TILOS! 

 A pályára más elemeket, ugratókat elhelyezni TILOS! 

 Esős, havas, csúszós időben a pálya nem használható! 

 Pályára lépés előtt vizsgáld meg sporteszközödet, felszerelésedet! 

 A felhasználó számára védőfelszerelés kötelező! 
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 Dohányzás és nyílt láng használata, valamint alkohol és tudatmódosító szerek 

használata tilos! 

 A keletkezett hulladékot a kihelyezett szemétlerakókba kell rakni! 

 A pályán elhagyott eszközökért, értéktárgyakért az Iskola felelősséget nem vállal! 

 

A szabályok megszegése – a Házirendben meghatározott büntetés mellett – a 

pályáról való kitiltást eredményezi! 
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Illemkódex tanulóinknak 

„… hogy Te is jól érezd magad!” 

1. Légy büszke arra, hogy iskolánk tanulója lehetsz, és bárhol is jársz, helyes 

viselkedéseddel öregbítsd az intézmény hírnevét! 

2. Tanulmányi versenyeken, városi rendezvényeken az iskolán kívül is viseld az iskolánk 

jelképét, a nyakkendőt! 

3. Felnőttekkel, iskolánk valamennyi dolgozójával szemben légy udvarias, tisztelettudó, 

köszöntsd őket napszaknak megfelelően, tartsd be az alapvető kommunikációs- és 

illemszabályokat! 

4. Viselkedésed, hozzáállásod legyen példamutató a kisebbek számára is. 

5. Tanulótársaid személyiségi jogait tartsd tiszteletben, légy figyelmes, segítőkész, 

megértő társ! 

6. Óvd saját és mások testi és lelki épségét! 

7. Ne feledd, hogy az iskola munkahely, ezért mértéktartóan kövesd a divatot, kerüld a 

szélsőségeket, a feltűnő, kihívó viselkedést. Haj-, köröm- és arcfestés, testékszer, 

fiúknál a fülbevaló a mi közösségünkben nem megengedett. 

8. Párkapcsolatodban is kulturált légy. Érzelmi megnyilvánulásaid nem tartoznak másokra. 

9. Az iskola közvetlen környékén, a buszmegállókban, a közlekedési eszközökön 

fokozottan ügyelj jó magaviseletedre, társaid, tanáraid jó híréhez való jogát ne sértsd! 

10. Ismerd meg iskolánk múltját, ápold hagyományait! Jó ötleteidet, kezdeményezéseidet 

oszd meg tanáraiddal, társaiddal! 

11. Az iskola egész közösségével együttműködve tégy azért, hogy napjaink kellemes 

légkörben, jókedvben, biztonságban teljenek! 

12. Őrizd meg az intézmény értékeit, környezetének rendjét, eszközeinek, felszerelésének 

épségét, s rongálás helyett munkáddal, ötleteiddel segítsd elő második otthonunk még 

szebbé tételét! 

13. Saját, vagy bármely más ország Himnuszát hallgasd tiszteletteljesen, vigyázállásban! 
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Záró rendelkezések 

 

 A fenti házirend a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola minden dolgozójára, 

tanulójára kiterjed. 

 A házirendet, az egyetértést gyakorlók javaslatára lehet módosítani. 

 A házirend az elfogadással és a kifüggesztéssel hatályba lép és visszavonásig 

érvényes. 

 Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. 

 A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 az iskola könyvtárában, 

 az iskola nevelői szobájában,  

 az iskola igazgatójánál és a helyetteseknél, 

 az osztályfőnököknél, 

 az iskolaszék és az SZMK elnökénél. 

 az iskola honlapján. 

 A házirend egy kivonatos kinyomtatott példányát az iskolába való beiratkozáskor a 

szülőnek át kell adni. 

 Az újonnan elfogadott, vagy módosított házirend előírásairól az osztályfőnököknek 

tájékoztatni kell a tanulókat és a szülőket. 
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A Házirend elfogadásának, módosításának szabályai 

 

 Házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, és a szülők javaslatainak 

figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. 

 Házirend tervezetét megvitatják az osztályok és véleményüket - küldötteik útján - 

eljuttatják az iskolai Diákönkormányzat Vezetőségéhez. A Diákönkormányzat 

Vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját. 

 A Házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket 

eljuttatják az iskola igazgatójához. 

 A Házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai Szülői Szervezet 

véleményét. 

 Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, valamint a szülők, véleményének 

figyelembevételével elkészíti a Házirend végleges tervezetét. A Házirend elfogadása 

előtt az iskola igazgatója beszerzi a Diákönkormányzat, valamint a Szülői Szervezet 

véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.  

 Házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s azt követően lép 

hatályba. 

 Az érvényben levő Házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló 

javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, 

a Diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a Szülői Szervezet Választmánya. 

 Házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani. 
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Legitimációs záradék 

 

A házirendet az iskolai diákönkormányzat 2015. február 15-én tartott ülésén 

véleményezte. 

 

Dabas, 2015. február 15. 

                                                                                     ………………………………….. 

                   az iskolai diákönkormányzat 

              vezetője 

 

A házirendet a szülői munkaközösség iskolai vezetősége 2015. február 15-én tartott 

ülésén véleményezte. 

 

Dabas, 2015. február 15. 

                                                                                     …………………………………. 

                 az iskolai szülői munkaközösség 

                                      elnöke 

 

 

A házirendet az iskolaszék 2015. február 15-én tartott ülésén véleményezte. 

 

Dabas, 2015. február 15.  

                                                                                      ………………………………… 

                      az iskolaszék elnöke 

        

A házirendet a nevelőtestület 2015. február 16-án tartott ülésén véleményezte és 

egyetért vele. 

 

Dabas, 2015. február 16.  

                                                                  Ph.                  
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A házirendet jóváhagytam:  

 

…………………………… 

 Tamás Roland 

 intézményvezető 

 

Dabas, 2015. február 16. 
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MELLÉKLETEK 

 

Tanszerlista 1. osztály 

MAGYAR 

 

 2 db vonalas füzet 14-32 

 betűtáska 

 

MATEMATIKA 

 

 2 db négyzetrácsos füzet 27-32 

 15 cm-es vonalzó 

 1 doboz korong 

 1 csomag számolópálcika 

 logikai készlet 

 zsebtükör 

 2 db dobókocka 

 

RAJZ-TECHNIKA 

 

 1 csomag félfamentes rajzlap 

 1 db A4-es dosszié 

 10 db hurkapálca 

 12 db-os színes ceruza (Herlitz) 

 6 db-os zsírkréta 

 1 db Pritt ragasztó (stift nagy méretű) 

 1 csomag gyurma natúr 

 ecsetek 10-es, 8-as, 3-as 

 1 db ecsettál 

 12-es vízfesték 

 rajztábla 

 1 db lekerekített végű olló 

 színes papír (színes fénymásoló papírból 5-5 darab minden alapszínből) 

 tolltartóba: 

 3 oldalú grafit ceruza HB-s 4 db 

 2 db piros-kék színes vékony 

 2 db piros-kék színes vastag (postairon) 

 radír 

 

TESTNEVELÉS 

 

 sötétkék v. fekete rövidnadrág 

 iskolai póló 

 tornacipő 
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 fehér váltó zokni 

 szabadidőruha 

 úszás: 

 fürdőruha 

 papucs 

 úszósapka 

 úszószemüveg 

 törölköző 

 

ÉNEK 

 

 hangjegyfüzet 36-16 

 

 

Tanszerlista 2. osztály 

 

MAGYAR 

 

 3 vonalas füzet 16-32 

 

MATEMATIKA 

 

 2 db négyzetrácsos füzet 27-32 

 papír mérőszalag 

 óralap  

 zsebtükör 

 logikai készlet 

 

RAJZ-TECHNIKA 

 

 1 csomag félfamentes rajzlap 

 1 db A4-es dosszié 

 10 db hurkapálca 

 12 db-os színes ceruza (Herlitz) 

 6 db-os zsírkréta 

 1 db Pritt ragasztó (stift nagy méretű) 

 1 csomag gyurma natúr 

 ecsetek 10-es, 8-as, 3-as 

 1 db ecsettál 

 12-es vízfesték 

 rajztábla 

 1 db lekerekített végű olló 

 színes papír (színes fénymásoló papírból 5-5 darab minden alapszínből) 

 tolltartóba: 
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 3 oldalú grafit ceruza HB-s 4 db 

 2 db piros-kék színes vékony 

 2 db piros-kék színes vastag (postairon) 

 radír 

 golyóstoll. 

 

KÖRNYEZET ISMERET 

 

 sima füzet 20-32 

 

ÉNEK 

 

 hangjegyfüzet 36-16 

 

TESTNEVELÉS 

 

 sötétkék v. fekete rövidnadrág 

 iskolai póló 

 tornacipő 

 fehér váltózokni 

 szabadidőruha 

 úszás: 

 fürdőruha 

 papucs 

 úszósapka 

 úszószemüveg 

 törölköző 

 

 

Tanszerlista 3. osztály 

 

MAGYAR 

 

 6 db vonalas füzet 12-32 

 

MATEMATIKA 

 

 2 db négyzetrácsos füzet 27-32-es 

 papír mérőszalag 

 vonalzók 15-cm-es, 30 cm-es, háromszög alakú 

 korong 

 óralap 

 műanyag hőmérő 

 zsebtükör 
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TECHNIKA-RAJZ 

 

 1 csomag félfamentes rajzlap 

 1 db A4-es dosszié 

 10 db hurkapálca 

 12 db-os színes ceruza (Herlitz) 

 6 db-os zsírkréta 

 1 db Pritt ragasztó (stift nagy méretű) 

 1 csomag gyurma natúr 

 ecsetek 10-es, 8-as, 3-as 

 1 db ecsettál 

 12-es vízfesték 

 rajztábla 

 1 db lekerekített végű olló 

 színes papír (színes fénymásoló papírból 5-5 darab minden alapszínből) 

 tolltartóba: 

 3 oldalú grafit ceruza HB-s 4 db 

 2 db piros-kék színes vékony 

 2 db piros-kék színes vastag (postairon) 

 radír 

 2 db jó minőségű kék golyóstoll. 

 

ÉNEK 

 

 hangjegyfüzet 16-36 

 

KÖRNYEZET ISMERET 

 

 1 db vonalas füzet 12-32 

 

TESTNEVELÉS 

 

 sötétkék v. fekete rövidnadrág 

 iskolai póló 

 tornacipő 

 fehér váltózokni 

 szabadidőruha 

 úszás: 

 fürdőruha 

 papucs 

 úszósapka 

 úszószemüveg 

 törölköző 
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Tanszerlista 4. osztály  

 

MAGYAR 

 

 6 db vonalas füzet 21-32 

 

MATEMATIKA 

 

 2 db négyzetrácsos füzet 27-32 

 vonalzók 30 cm-es, derékszögű 

 műanyag hőmérő 

 körző  

 zsebtükör 

 műanyag óralap 

 papír mérőszalag 

KÖRNYEZET ISMERET 

 

 1 db sima füzet 20-32-es 

 

ÉNEK 

 

 hangjegyfüzet 36-16 

 

RAJZ-TECHNIKA 

 

 1 csomag félfamentes rajzlap 

 1 db A4-es dosszié 

 10 db hurkapálca 

 12 db-os színes ceruza (Herlitz) 

 6 db-os zsírkréta 

 1 db Pritt ragasztó (stift nagy méretű) 

 1 csomag gyurma natúr 

 ecsetek 10-es, 8-as, 3-as 

 1 db ecsettál 

 12-es vízfesték 

 rajztábla 

 1 db hegyes végű olló 

 színes papír (színes fénymásoló papírból 5-5 darab minden alapszínből) 

 tolltartóba: 

 3 oldalú grafit ceruza HB-s 4 db 

 2 db piros-kék színes vékony 

 2 db piros-kék színes vastag (postairon) 

 radír 

 2 db jó minőségű kék golyóstoll. 
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TESTNEVELÉS 

 

 sötétkék v. fekete rövidnadrág 

 iskolai póló 

 tornacipő 

 fehér váltó zokni 

 szabadidőruha 

 úszás: 

 fürdőruha 

 papucs 

 úszósapka 

 úszószemüveg 

 törölköző 

 

 

IDEGEN NYELV 

 

szótárfüzet 

 

Tanszerlista 5. osztály  

 

 1db kis alakú 32 lapos A5-ös vonalas füzet 

 3db A4-es vonalas füzet 

 3db A5-ös négyzetrácsos füzet 

 3db A5-ös sima füzet 

 2db vonalzó, körző, szögmérő 

 3db A5-ös vonalas füzet 

 1db A5-ös hangjegyfüzet 

 1db A5-ös szótár füzet 

 Fehér póló, sötét nadrág, tornacipő, váltó zokni, szükség esetén melegítő, úszónadrág 

v. fürdőruha, papucs, úszósapka. 

 

 

Tanszerlista 6. osztály  

 

 1db A5-ös 32 lapos vonalas füzet 

 3db A4-es vonalas füzet 

 3db A5-ös négyzetrácsos füzet 

 3db A5-ös sima füzet 

 3db A5-ös vonalas füzet 

 1db A5-ös szótár füzet 

 Fehér póló, sötét nadrág, tornacipő, váltó zokni, szükség esetén melegítő, úszónadrág 

v. fürdőruha, papucs, úszósapka. 
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Tanszerlista 7. osztály  

 

 1db A5-ös 32 lapos vonalas füzet 

 4db A4-es vonalas füzet 

 1db A4-es sima füzet 

 1db A4-es spirál négyzetrácsos füzet 

 4db A5-ös négyzetrácsos füzet 

 2db vonalzó,1db körző,1db szögmérő 

 1db A5-ös vonalas füzet 

 2db A5-ös sima füzet 

 1db A5-ös hangjegy füzet 

 1db A5-ös szótár füzet 

 40db A4-es rajzlap műanyag mappában; vízfestékkel 

 Fehér póló, sötét nadrág, tornacipő, váltó zokni, szükség esetén melegítő, úszónadrág 

v. fürdőruha, papucs, úszósapka 

 

Tanszerlista 8. osztály  

 

 1db A5-ös 32 lapos vonalas füzet 

 4db A4-es vonalas füzet 

 1db A4-es sima füzet 

 1db A4-es spirál négyzetrácsos füzet 

 4db A5-ös négyzetrácsos füzet 

 2db vonalzó,1db körző,1db szögmérő 

 1db A5-ös vonalas füzet 

 2db A5-ös sima füzet 

 1dn A5-ös hangjegy füzet 

 1db A5-ös szótár füzet 

 40db A4-es rajzlap műanyag mappában; vízfestékkel 

 Fehér póló, sötét nadrág, tornacipő, váltó zokni, szükség esetén melegítő 
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Az osztályozó vizsga követelmény rendszere az alsó tagozaton 

 

1. évfolyam 

magyar nyelv és irodalom: Szósorok, 3-5 mondatos szöveg olvasása, értés 

bizonyítása kérdések alapján. Betűfelismerés. Szavak, rövid mondat másolása írottról, 

nyomtatottról. 

matematika: Számjegyírás. 20-as számkörben összeadás, kivonás, egyszerű 

szöveges feladat megoldása. Páros-páratlan számok. Számszomszédok.  

 

2. évfolyam  

magyar nyelv és irodalom: Életkornak megfelelő szöveg megértése néma 

olvasással, kiemelt rész hangos olvasása. Tanult mondatfajták felismerése. Az 

elválasztás szabályainak alkalmazása. Begyakorolt szókészlet helyesírása.  

matematika: 100-as számkörben alapműveletek végzése szóban és írásban. 

Egyszerű szöveges feladat megoldása, sorozat folytatása. Szorzó- és bennfoglaló tábla 

ismerete.  

 

3. évfolyam 

 magyar nyelv és irodalom: Szöveg hangos olvasása, értő olvasás bizonyítása 

feladatsoron keresztül. Mondatfajták ismerete. Tanult szófajták felismerése, 

helyesírási szabályaik alkalmazása.  

matematika: 1000-es számkörben alapműveletek végzése szóban és írásban. 

Becslés, kerekítés alkalmazása. Szöveges feladat megoldása, szabály felismerése, 

szabály követése feladatban.  

 környezetismeret: Az egészséges életmód főbb elemeinek ismerete. Tanult 

élőlények felismerése, csoportosítása, jellemzői. Halmazállapotok. Világtájak.  

 

4. évfolyam 

magyar nyelv és irodalom: Folyékony, automatizált olvasástechnika a hangos és a 

néma olvasás területén is. Az értő olvasás bizonyítása. A szöveg és a mondat 

jellemzőinek ismerete. Írásbeli szövegalkotás. A különböző mondatfajták, tanult 

szófajok felismerése, megnevezése. A begyakorolt szókészlet körében helyesen 

alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak. 

matematika: Számok írása, olvasása, helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 

10 000-es számkörben. A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben. Négyjegyű 

számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű számmal írásban. Osztás 

egyjegyű és kétjegyű számmal írásban. Negatív számok. Törtek. Szöveges feladatok 

megoldása. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése. A szabvány 

mértékegységek ismerete, mértékváltások. Négyzet, téglalap kerülete. 

környezetismeret: Életfeltételek, tápanyagok. Háziállatok, haszonállatok. 

Testrészek, egészségmegőrzés. A mozgás. Az anyagok tulajdonságai, 

energiatakarékosság. Szelektív hulladékgyűjtés. Az idő mérése. Térbeli tájékozódás, 

térképhasználat, világtájak. Hazánk nagy tájai, szomszédos országok. 
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Az osztályozó vizsga követelmény rendszere tantárgyanként a felső tagozaton 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a felső tagozaton 

Az osztályozó vizsgán cél annak a mérése, hogy a jelölt hogyan, mennyire van birtokában 

az ismeretszerzési és feldolgozási képességeknek, a szóbeli és írásbeli kifejezőképességeknek, 

hogyan tud tájékozódni térben és időben. Ezen képességeket az adott évfolyam tananyagának 

ismeretén keresztül mérjük és értékeljük. 

MATEMATIKA 

5. évfolyam 

Tizedes törtek, tört értelmezése, fogalma. Műveletek törtekkel. Műveletek sorrendje. 

Negatív számok. Átlagszámítás. Egyenesek kölcsönös helyzete, síkbeli alakzatok, a szögek 

fajtái szögmérés. A kocka és a téglatest. Téglalap és négyzet kerülete, területe, mérték 

átváltások. Helymeghatározás a síkon. 

6. évfolyam 

Műveletek racionális számokkal. Oszthatósági szabályok, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös. Szöveges feladatok. Az arány, arányos osztás, egyenes és 

fordított arányosság. 

Százalékszámítás. Tengelyes szimmetria. Alapszerkesztések (merőleges, párhuzamos, 

szögmásolás, szögfelezés, nevezetes szögek) 

7. évfolyam 

Arányos következtetések, százalékszámítás, műveletek azonos alapú hatványokkal, 

algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel. Tengelyes és 

középpontos tükrözés. Szimmetrikus alakzatok. Háromszög és nevezetes négyszögek 

szerkesztése. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Négyszögek és a kör kerülete, 

területe. Halmazelmélet, műveletek halmazokkal. Sorba rendezési problémák. Lineáris 

függvények. Henger és hasáb felszíne és térfogata. 

8. évfolyam 

Hatványozás, nevezetes azonosságok. Szöveges feladatok (helyértékes, geometria, fizikai, 

keveréses, együttes munkavégzés). Halmaz, logika, kombinatorika, statisztikai alapfogalmak. 

Négyzetgyökvonás, Pitagorasz-tétel alkalmazása. Kúp, gúla, gömb hálója, felszíne és 

térfogata. Műveletek vektorokkal, eltolás. Egybevágósági transzformációk és középpontos 

hasonlósági transzformációk. Függvények (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, 

fordított arányosság függvénye). 

KÉMIA 

7. évfolyam 

Fizikai- és kémiai változások, tulajdonságok, gázok, folyadékok és szilárd anyagok, a 

halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások. Az oldatok, az oldatok töménysége, 

kapcsolódó számítások. Az atomok és elemek, az anyagmennyiség, az atom felépítése, az 
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elektronfelhő szerkezete, az atomszerkezet és a periódusos rendszer. Kémiai kötések, a kémiai 

reakció, reakcióegyenletek, kapcsolódó számítások. 

8. évfolyam 

A nemesgázok, a hidrogén. Halogénelemek, a hidrogén-klorid. A VI. főcsoport, a víz, 

vizes oldatok kémhatása, a fontosabb kénvegyületek. Az V. főcsoport, az ammónia, a 

salétromsav, a foszforsav, a műtrágyák. A IV. főcsoport, fontosabb szénvegyületek, a 

szilícium és vegyületei. A fémek általános jellemzése. Korrózió, korrózióvédelem. Az 

alkálifémek, az alkáliföldfémek, a természetes vizek keménysége, vízlágyítás. Az alumínium, 

alumíniumgyártás. A vas, vasgyártás. 

Fizika 

7. évfolyam  

Ismerje a sebesség, átlagsebesség fogalmát, jelét, kiszámítását. Oldjon meg egyszerű 

feladatokat a sebességgel kapcsolatban. 

Soroljon fel mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat. Értelmezze a tömeg 

fogalmát. 

Ismerje a sűrűség fogalmát, tudja összehasonlítani a testek sűrűségét. Ismerje az erőhatás, 

erő fogalmát, jelét, mértékegységét, tudja értelmezni az iránymennyiség fogalmát. Ismerje a 

különféle erőhatásokat, erőábrázolásokat, az erő forgató hatását. 

Ismerje fel a hatás-ellenhatás törvényét, az erő-ellenerő fogalmát. Ismerje a súrlódást és 

közegellenállást, mint a mozgásokat befolyásoló tényezőket. Sűrűséggel és 

forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása. 

Ismerje a nyomás fogalmát, jelét, mértékegységét, kiszámítását. Folyadékok és gázok 

nyomását értelmezze, anyagszerkezeti alapokon történő magyarázatát ismerje. Arkhimédész 

törvényének felismerése kísérletek alapján, értelmezze a felhajtóerőt. Elemezze az úszás, 

merülés, lebegés jelenségét sűrűségviszonyokkal. Magyarázza el a hajszálcsövesség, 

közlekedőedények szerepét az élő- és élettelen világban, ill. a környezetvédelemben. 

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

érvényesülését a hétköznapi élet különböző folyamataiban, például egyszerű gépek 

alkalmazásakor. Tudja a munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát, mértékegységét és 

kiszámítási módját. A belsőenergia és a fajhő fogalmát tudja meghatározni. 

8. évfolyam  

Egy test elektromosan semleges és az anyagszerkezeti magyarázata. A testek elektromos 

állapota és fajtái. Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák. 

Elektromos áram fogalma. Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, 

mérése. Elektromos áramkör részei, áramirányok. Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, 

mértékegysége, mérése. Soros és párhuzamos kapcsolás. Elektromos ellenállás fogalma, jele, 

kiszámítása, mértékegysége. Egyszerű számításos feladat megoldása az áramerősség, 

feszültség és ellenállással kapcsolatban. 

Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos teljesítmény 

fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben. 
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Váltakozó áram és egyenáram fogalma. Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka 

és elektromos teljesítménnyel kapcsolatban 

Fényforrás fogalma, csoportosítása. Fény terjedési sebessége. Fény visszaverődésével és a 

fény törésével kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények. Síktükörben látott kép. Síktükör, 

homorú- és domború tükör, domború- és homorú lencse használata a gyakorlati életben. 

Tudjanak egyszerű optikai eszközöket felsorolni. Látás feltétele. Fehér fény és a szivárvány. 

Biológia 

7. évfolyam 

A ökológiai rendszerek szabályozó folyamatai, az élőlény és környezete; az 

életközösségek szereveződése; táplálkozási kapcsolatok és szintek; anyagforgalom és 

energiaáramlás; az emberi tevékenység hatása az életközösségekre; a Föld globális gondjai; 

lakóhelyünk környezeti problémái. 

Távoli tájak életközösségei: a trópusi, a mérsékelt és a hideg övezet, a hegyvidékek, a 

tengerek és a tengerpartok élővilága. Rendszer az élők világában, rendező elvek, rendszertani 

kategóriák: az élőlények országai. 

8. évfolyam 

Az emberi test felépítése és működése. Szerveződési szintek; sejtjeink közös jellemzői; a 

szövetek felépítése és funkciója. Az önfenntartó működések: a szervek felépítése és 

működése; kamaszkori változásoknak oka és következményei, sérülések, elváltozások. A 

nemi működés; az ember nemi élete; terhesség és szülés; higiénia, a nemi úton terjedő 

betegségek megelőzése. Az idegrendszer felépítése és működése; a szomatikus és a vegetatív 

idegrendszer felépítése és működése; reflexek; az idegrendszeri elváltozások, drogok, a 

hormonrendszer felépítése és működése; az ideg- és a hormonrendszer kapcsolata. 

Földrajz 

7. évfolyam 

Földtörténet, kontinensek földrajza (Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia, Ázsia, 

Sarkvidékek) 

8. évfolyam 

Európa természeti földrajza, Európa országainak gazdaságföldrajza, Magyarország 

természeti földrajza, Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza. 

Természetismeret 

5. évfolyam 

Veteményes kert növényei, (paprika, paradicsom, fejes káposzta, sárgarépa, borsó, bab, 

vöröshagyma, burgonya) gyümölcsök (szilva, alma, szőlő). Állatok a házban és a ház körül. 

Tájékozódás a térképen, (világtájak, a domborzat és a vizek ábrázolása) az éghajlat elemei, az 

időjárás (szél, csapadék a levegő hőmérséklete, tájékozódás hazánk éghajlati térképén). 

Változó földfelszínek (hegységek kialakulása). 
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6. évfolyam 

Erdők életközössége (tölgy-, fenyőerdő, cserjék, gomba, őz, vaddisznó, nagy fakopáncs, 

bagoly, szarvasbogár, pók), vizek és vízpartok növény és állatvilága (nád, gyékény, hínár, 

fűzfa, egysejtűek, hal, rák, kagyló). Magyarország nagytájainak jellegzetességei, Nemzeti 

Parkjaink. Éghajlat, éghajlati övezetek. 

IRODALOM 

5. évfolyam 

Mesék 

Nép- és műmesék. Hazai nemzetiségek és más népek meséi. 

Verses és prózai formájú mesék. Meseregény(-ek), meseregény-részletek. 

Példák különféle műfaji változatokra (pl. tündér-varázsmese, valódi mese, hősmese, 

csalimese, láncmese, hazugságmese, tréfás mese). 

(Pl. Tündérszép Ilona és Árgyélus, Az okos lány, A bolond falu, egy cigánymese.) 

Állatmesék verses és prózai formában (egy téma több variánsa, pl. La Fontaine klasszikus 

történetei és új átdolgozások). 

Petőfi Sándor: János vitéz 

A János vitéz cselekménye, szerkezete. 

A mű mesei elemei (cselekmény, hősök) – népies elbeszélő költemény/verses mese. 

Kukorica Jancsi útja, tettei, választásai (értelmezés, jellemzés). 

A megjelenítés eszközei (az egységenkénti feldolgozás során néhány poétikai eszköz 

megismerése: képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzatok, pl. ellentét, 

párhuzam, felsorolás, megszólítás, felkiáltás, kérdés). 

Verselési elemzések, ritmizálási gyakorlatok. 

Petőfi Sándor: Az alföld 

Petőfi Sándor: Az alföld (és más műve, pl. Úti levelek). 

Epikai művek (részletek) és lírai alkotások magyar tájakról, városokról illetve vallomások 

a szülőföldről. 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - sok szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, szerkezet, 

szereplők/jellemek, kapcsolatok, konfliktusok. Elbeszélői nézőpont. 

A mű fontos témái (pl. barátság, közösség, önfeláldozás, gyerekek-felnőttek, hűség-

árulás). 

Arany János: Családi kör 

Arany János: Családi kör – versértelmezés. 

6. évfolyam 
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Monda, rege, ballada 

Magyar mondák, pl. őstörténeti mondák/eredetmondák, történeti mondák, helyi mondák 

(pl. a fehér ló mondája; vármondák, Lehel, Zotmund mondája). 

Arany János: Rege a csodaszarvasról – műértelmezés. 

A csodaszarvas-monda feldolgozása és a történeti források. 

Egy népballada értelmezése és előadása (pl. Kőmíves Kelemen vagy Kádár Kata). 

A műfaji sajátosságok megfigyelése, elemzése (szaggatottság, kihagyás, elhallgatás stb.). 

Arany János: A walesi bárdok 

Egy műballada értelmezése és előadása. 

Egyszólamú, egyenes vonalú (lineáris) szerkezet. 

Műfaji sajátosságok (pl. kihagyásosság) és művészi megoldások (pl. ismétlés, fokozás, 

szórendcsere/inverzió, versforma, zeneiség). 

Magatartásformák; bűn és bűnhődés, lélektaniság. 

Arany János: Toldi 

A Toldi cselekménye, szerkezete. 

Toldi Miklós helyzete, tettei, magatartása (értelmezés, jellemzés); kapcsolatai, 

konfliktusai (elemzés). 

Arany lélekábrázolása (családi kapcsolatok; bűn és megtisztulás). 

A megjelenítés eszközei (az egységenkénti feldolgozás során a poétikai eszközök 

elemzése: képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, 

túlzás, felsorolás, részletezés, szótőismétlés). 

Verselési elemzések, ritmizálási gyakorlatok. 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok – sok szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, szerkezet; a 

szereplők csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok. 

Elbeszélői nézőpont, jellemábrázolás, ábrázolásmód. 

Bornemissza Gergely életútja. 

A mű fontos témái (történelem, hősiesség, barátság, szerelem, árulás stb.) és motívumai 

(pl. hold, csillag, gyűrű). 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – műértelmezés. 

Szerkezet (a négy levonás kapcsolódása; ismétlés és fokozás); a konfliktusok jellege; 

népiesség és időmértékes forma. 

7. évfolyam 

A reformkor költészete 

A romantika fogalma, jellemzői. 

Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, Parainesis – elemzés 

Vörösmarty Mihály: Szózat – elemzés 
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Fogalmak: himnusz, óda, epigramma, parainesis, disztichon 

Petőfi Sándor életútja és költészete 

Tájversek: Kiskunság – elemzés 

Ars poeticája: Dalaim, A XIX. század költői – elemzés 

Szerelmes versei: Reszket a bokor, mert; Szeptember végén 

Forradalmi költészete: Nemzeti dal, Egy gondolat bánt engemet, Föltámadott a tenger 

Fogalmak: dal, elégia, rapszódia 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet. 

Hősök, magatartásformák, erkölcsi választások – a szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

Regényműfaji változat (pl. heroikus regény, irányregény, utópia stb.). 

A romantika megjelenési formái (pl. szerkezet, cselekményfordulatok, jellemek, hangnem, 

előadásmód). 

Mikszáth Kálmán prózája 

A néhai bárány, A pénzügyminiszter reggelije – novellaelemzés 

Szent Péter esernyője: 

Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet. 

Hősök, magatartásformák, erkölcsi választások – a szereplők jellemzése (egyéni 

állásfoglalással). 

Fogalmak: novella, karcolat, anekdota, kisregény 

8. évfolyam 

A Nyugat 

A folyóirat célja, jelentősége. 

Szerkesztői, a három nemzedéke. 

Ady Endre életútja és költészete 

Hitvallás és küldetéstudat: Az Értől az Óceánig, Góg és Magóg fia vagyok én 

Magyarság-versek: A magyar Ugaron 

Léda-versek: Lédával a bálban 

Csinszka-versek: Őrizem a szemed 

Hazaszeret: A föl-földobott kő 

Élet-halál versek: Párizsban járt az Ősz 

Fogalom: szimbólum 

A Nyugat költői 

Babits Mihály: Hazám 

Juhász Gyula: Magyar nyár magyar ecsettel, Milyen volt… 

Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai (részletek) 

Tóth Árpád: Körúti hajnal 
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Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Így írtok ti 

Fogalmak: szinesztézia, impresszionizmus, lélektani novella, paródia, humoreszk, 

karikatúra 

Móricz Zsigmond életútja és prózája 

Hét krajcár 

Légy jó mindhalálig: a regény szerkezet, cselekménye, szereplők, sorsok 

József Attila életútja és költészete 

Tiszta szívvel 

Anyám, Mama 

Mikor az uccán átment a kedves 

Születésnapomra 

Radnóti Miklós életútja és költészete 

Nem tudhatom 

Tétova óda 

Razglednicák 

Hetedik ecloga 

NYELVTAN 

5. évfolyam 

Hang és betű 

 A mássalhangzó és a magánhangzók jellemzői 

 Magánhangzótörvények 

 Mássalhangzótörvények 

Helyesírási alapelvek 

 Szóelemzés elve 

 Kiejtés elve 

 Hagyomány elve 

 Egyszerűsítés elve 

Hangalak és jelentés 

 Egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú szavak 

 Hasonló alakú szavak 

 Rokon értelmű szavak 

 Ellentétes jelentésű szavak 

 Hangutánzó és hangulatfestő szavak 

A szavak szerkezete 
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 Egyszerű és összetett szavak 

 Toldalékok fajtái 

6. évfolyam 

A szófajok rendszere 

1. Az ige 

Jelentése, cselekvő száma, személye, a cselekvés módja, ideje, ragozása 

Névszók 

2. A főnév 

Fajtái: köznév és tulajdonnév, a tulajdonnevek helyesírása 

3. A melléknév 

Jelentése, fokozása, a tulajdonnevek -i képzős alakjai 

4. A számnév 

Jelentése, fajtái, helyesírása 

5. A névmások 

 csak főnevet helyettesítő névmások: személyes névmás, birtokos névmás, 

visszaható és kölcsönös névmás 

 főnevet, melléknevet, számnevet helyettesítő névmások: kérdő névmás, mutató 

névmás, határozatlan és általános névmás 

6. Igenevek 

 főnévi igenév, ragozása 

 melléknévi igenév: folyamatos, befejezett, beálló 

 határozói igenév 

7. Határozószók 

8. Viszonyszók 

Névelők, névutók, módosítószók, igekötők, segédigék, kötőszók 

9. Mondatszók 

7. évfolyam 

1. Az alany és az állítmány: predikatív viszony 

 fajtái, jelölése, kifejező eszközei, kérdései, szintagmái 

2. A tárgy 

 fajtái, jelölése, kifejező eszközei, kérdései, szintagmái 

3. A határozók 
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 hely, idő, mód, állapot, eszköz, társ, ok, cél, állandó, részes 

 jelölése, kifejező eszközei, kérdései, szintagmái 

4. A jelzők 

 minőségjelző, mennyiségjelző, birtokos jelző, értelmező jelző 

 jelölése, kifejező eszközei, kérdései, szintagmái 

8. évfolyam 

1. Az összetett mondat 

 mellérendelő összetett mondat: fajtái, kötőszavai, ábrázolása, helyesírása 

 alárendelő összetett mondat: fajtái, kötőszavai, ábrázolása, helyesírása 

2. A szóalkotás módjai 

 összetett szavak: alárendelő szóösszetételek fajtái, helyesírásuk; mellérendelő 

szóösszetételek fajtái, helyesírásuk 

 szóképzés: képzők fajtái 

 ritkábban használatos szóalkotási módok 

3. A tömegkommunikáció és a sajtó 

 Műfajainak megismerése, kritikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése. 

 A sajtó leggyakoribb műfajai: hír, tudósítás, interjú. 

Angol nyelv 

4. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK 

 Én és a családom. Családtagok bemutatása. 

 Otthonom, szűkebb környezetem, kedvenc játékaim, kedvenc állataim. 

 Iskola, tárgyak a tanteremben, osztálytársak. 

 Étkezés, néhány élelmiszer neve és leírása, kérés, kínálás. 

 Öltözködés, ruhadarabok, kedvenc ruháim. 

 Sport, mozgás, szabadidő. 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 
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 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra 

cselekvéssel válaszol; 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást 

pontosan megért. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket 

(mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál. 

 ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, 

nonverbális elemekkel támogatva beszélni. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket. 

 felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot elolvas; 

 ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt 

megtalál. 

Íráskészség 

A tanuló 

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket. 

 felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat. 

5. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK: 

 Család, barátok, kedvenc állatok, családi események, programok 

 Iskola, tantárgyak, tanrend, osztálytársak, tanórán kívüli programok 

 Emberek külső és belső jellemzése, öltözködés, alapvető tulajdonságok 

 Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba bemutatása, bútorok, 

berendezési tárgyak 

 Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város, tájékozódás, útbaigazítás 

kérése/adása 

 Idő, óra, a hét napjai, napszakok 

 Napirend, mindennapos, szokásos tevékenységek, házimunka, otthoni 

feladatok 

 Vásárlás: mindennapi bevásárlás 

 Szabadidő, szórakozás, kedvenc időtöltés, hétvége 

A továbbhaladás feltételei 
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Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel 

válaszol; 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; 

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből 

fontos információt kiszűr. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban 

válaszol; 

 tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket 

tesz fel; 

 megértési probléma esetén segítséget kér. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat 

elolvas; 

 ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos 

információt megtalál; 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti. 

Íráskészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat 

helyesen leír; 

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz. 

6. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK: 
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 Család, személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek, 

napirend; családi ünnepek. 

 Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. 

 Tágabb környezetünk: város, ország; a lakóhely bemutatása. 

 Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; 

növények és állatok. 

 Az iskola világa: az iskola bemutatása, órarend, iskolai programok. 

 Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések. 

 Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és 

ételreceptek; viselkedés az étkezésnél. 

 Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre. 

 Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, 

videó, számítógép és olvasás. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, 

közléseket megért; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott 

szövegből fontos információt kiszűr; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott 

szöveg lényegét megérti. 

Beszédkészség 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

struktúrákba rendezett mondatokban válaszol; 

 jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

 kérdéseket tesz fel; 

 megértési probléma esetén segítséget kér; 

 tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat 

elolvas; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott 

szövegben fontos információt megtalál; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló 

szöveg lényegét megért. 

Íráskészség 

A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír; 

 egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz; 

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 

7. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK: 

 Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi ünnepek. 

 Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. 

 Tágabb környezetünk: falu, város, ország. 

 Az iskola világa. 

 Egészség, az egészséges életmód. 

 Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre. 

 Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök. 

 Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, 

videó, számítógép és olvasás. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, 

közléseket, eseményeket megért; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűri; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott 

szöveg lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert 

nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti. 

Beszédkészség 

A tanuló 
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

struktúrákba rendezett mondatokban válaszol; 

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

 kérdéseket tesz fel, 

 eseményeket mesél el; 

 megértési probléma esetén segítséget kér; 

 részt vesz egyszerű párbeszédben, 

 beszélgetést kezdeményez, befejez. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos 

információt megtalál; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló 

szöveg lényegét megérti; 

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért; 

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti. 

Íráskészség 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; 

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; 

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír. 

8. évfolyam 

TÉMAKÖRÖK: 
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 Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, 

kötelességek; családi ünnepek. 

 Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. 

 Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely 

bemutatása; lakóhelyünk megóvása. 

 Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; 

veszélyeztetett növények és állatok. 

 Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola. 

 Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések. 

 Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és 

ételreceptek; viselkedés az étkezésnél. 

 Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre. 

 Utazás: utazási előkészületek; a kedvenc közlekedési eszközöd. 

 Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, videó, 

számítógép és olvasás. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, 

közléseket, eseményeket megért; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből 

fontos információt kiszűr; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg 

lényegét megérti; 

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti; 

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas 

szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

Beszédkészség 

A tanuló 
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

struktúrákba rendezett mondatokban válaszol; 

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 

 kérdéseket feltesz, 

 eseményeket elmesél; 

 megértési probléma esetén segítséget kér; 

 egyszerű párbeszédben részt vesz; 

 fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti; 

 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben kikövetkezteti; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget 

elolvas; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben 

fontos információt megtalál; 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg 

lényegét megérti; 

 egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését 

kikövetkezteti; 

 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas 

szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti. 

Íráskészség 

A tanuló 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír; 

 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 

 egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 

 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 

szavas szöveget ír; 

 kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír. 

Történelem 

5. osztály 

 Ismerje a történelmi források fajtáit, tudja azokat felismerni. 

 Tudja megkülönböztetni a történelmi korszakokat. 
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 Hasonlítsa össze az őskori zsákmányoló és a termelő életmódot! 

 Térképen bemutatva ismerje fel az ókori keleti államokat és azok folyóit illetve 

fontosabb jellemzőit. 

 Mutassa be az ókori Hellász fekvését, fontosabb poliszait! 

 Hasonlítsa össze az ókori Athént Spártával!  

 Ismerje azokat a tényezőket, amelyek erősítették a görögök összetartozásának tudatát. 

 Tudja Róma alapítását és államformáit. 

 Ismerje Jézus Krisztus életét, tanításait. 

 Ismerje a magyar nép vándorlásának útvonalát, jellemzőjét, térképen szemléltetve. 

 

6. osztály 

 Mutassa be a feudális állam, fő társadalmi csoportjának jellemzőit, kapcsolatát! 

 Ismerje a középkori egyházra jellemző fogalmakat: szerzetes, szent, ereklye, eretnek, 

inkvizíció, pápa. 

 Ismerje az államalapítás intézkedéseit. 

 Tudja a tatárjárás előzményeit, menetét és következményeit. 

 Mutassa be az Anjou kori virágzó Magyarországot! 

 Jellemezze a Hunyadiak korát! 

 Ismertesse Magyarország három részre szakadásának történetét, azt térképen 

szemléltetve! 

 Jellemezze a három országrész életét! 

 Ismerje a török kiűzésének menetét és következményeit. 

 Mutassa be a Rákóczi szabadságharc fontosabb eseményeit! 

7. osztály 

 Jellemezze Mária Terézia és II. József uralkodását! 

 Ismerje Széchenyi István, valamint Kossuth Lajos életét és munkásságát. 

 Mutassa be 1848. március 15. eseményeit és következményeit! 

 Térképen szemléltetve mutassa be az1848-49-es szabadságharc fő eseményeit és 

szereplőit! 

 Tudja az önkényuralmi évek jellemzőit. 

 Ismerje a kiegyezés előzményeit, tartalmát és következményeit. 

 Jellemezze a dualizmus gazdaságát és társadalmát! 

 Tudja az USA kialakulásának történetét. 

 Ismerje az ipari forradalom fontosabb találmányait és a változások jellemzőit. 

 Térképen bemutatva jellemezze az első világháború frontjait! 
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8. osztály 

 Ismerje az első világháborút lezáró békekonferencia főbb döntéseit. 

 Jellemezze a sztálinizmust! 

 Ismerje Hitler hatalomra jutásának előzményeit, programját és a diktatúra jellemzőit. 

 Jellemezze Magyarország helyzetét 1918 októberétől 1919 végéig! 

 Tudja a trianoni béke előzményeit, tartalmát és következményeit. 

 Ismerje a bethleni konszolidáció intézkedéseit. 

 Térképen bemutatva ismerje a második világháború fontosabb hadműveleteit. 

 Jellemezze Magyarország helyzetét a második világháborúban! 

 Ismerje a Rákosi- korszak jellemzőit. 

 Mutassa be az 1956-os forradalom és szabadságharc fontosabb eseményeit és 

következményeit! 

 


