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1. Bevezetés
A HÁZIREND alapvető célja, hogy a 2011. CXC. A nemzetközi köznevelésről szóló törvényben,
valamint az annak végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendeletben, továbbá
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint megfogalmazza azon helyi sajátos
elvárásokat, amelyek az iskolával jogviszonyban állók részére kötelező érvényűek.
A Házirend a tanulói jogviszony keletkezésekor lép hatályba, s tart annak megszűnéséig. Az
iskola a Házirend kivonatolt, rövidített változatát a tanuló beíratásakor a szülőnek átadja,
illetve biztosítja a részletes Házirend megismerését. A szülő a jogviszony létrehozásával
kötelezettséget vállal az abban foglaltak maradéktalan betartására.
Az iskola Házirendjének megalkotásában, véleményezésében részt vevők célja, hogy az
biztosítsa a VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai programjában és Szervezeti és
működési szabályzatában foglaltak maradéktalan teljesülését, illetve azt, hogy az iskola
közösségi életének szervezése valamennyi tanulónak megfelelő teret biztosítson egyéni
fejlődéséhez, képességei kibontakoztatásához, a társadalmi együttélés szabályainak
betartásához.
A Házirend vonatkozik:





az intézmény valamennyi tanulójára,
az iskola pedagógusaira és más alkalmazottaira,
azon szülőkre, gondviselőkre, akik gyermekük törvényes képviselőjeként
gyakorolják jogukat,
az iskolával bérletei jogviszonyban állókra.

2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai
2.1. A tanulói felvétel, átvétel követelményei, eljárási rendje

2.1.1. A tanuló felvétele beíratással jön létre a törvényben meghatározottak szerint. Az iskola
felvételi körzetén kívül tanulót csak abban az esetben vesz fel, ha rendelkezik férőhellyel.
Magasabb évfolyamra járó körzeten kívüli tanuló átvételére csak akkor kerülhet sor, ha átlagos
eredménye legalább közepes, s korábbi iskolájában fegyelmezetlen magatartást nem
tanúsított. (fegyelmi bejegyzése nincs). Az intézményvezető egyedi elbírálás alapján is
dönthet.
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2.1.2 A tanuló felvételét a szülő írásban kérheti az iskola intézményvezetőjétől, tagintézményvezetőjétől. A kérelemnek tartalmaznia kell:




a tanuló és szülő adatait
nyilatkozatát, mely szerint elfogadja az iskola Pedagógiai programjában
foglalt célkitűzéseket, a Házirendet és az SZMSZ szabályait.
rövid indoklását a felvételi kérelemről.

2.1.3. Tanév közbeni felvételkor a tanulónak be kell mutatnia a Tájékoztató füzetét, valamint
a Bizonyítványát.
2.1.4. A felvételről és annak feltételeiről az iskola intézményvezetője, tagintézmény-vezetője
írásban értesíti a szülőt.
2.1.5. A tanuló felvételének elutasításáról az iskola határozatban tájékoztatja a szülőt, aki a
döntéssel szemben jogorvoslattal élhet az iskolába benyújtott Tata város jegyzőjének címzett
beadványban.
2.2. Az osztályba, a csoportba sorolás szabályai

2.2.1. Az első osztályba beiratkozó tanuló szülője – abban az esetben, ha az iskolában több
osztály indul – javaslatot tehet gyermeke leendő tanítójának személyére. Erről a későbbiekben
az iskola intézményvezetője, tagintézmény-vezetője dönt, figyelembe véve az induló első
osztályok törvényi maximált létszámát, az egyes osztályok közötti arányos elosztás elvét, az
integrált oktatásban részesülők arányát. Döntése előtt kikéri az osztálytanító véleményét.
Az emelt szintű matematika osztályba a bekerülést játékos képességmérés előzi meg.
2.2.2. 2-4. évfolyamokon a tanuló intézményen belül egy másik osztályba kerülését a szülő
írásban kérheti, melyet indokolnia kell.
2.2.3. Ötödik évfolyamokon az emelt szintű matematika, az emelt szintű idegen nyelvi
osztályba kérhetik felvételüket a tanulók. Maximális létszám osztályonként: 27 fő lehet. A
bekerülés feltételei az emelet szintű osztályokba:




az iskola szakmai munkaközösségei által összeállított matematika és szövegértés
szintfelmérő feladatlapok eredményes kitöltése
mérlegelésre kerülhet a városi matematikai levelezős versenyen elért helyezés
a tanuló 3. év végi és 4. félévi eredménye

A mérés időpontja május. A szülők értesítése: június eleje.
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A bennmaradás feltétele: három fő tantárgyból nem lehet közepes osztályzata a tanulónak.
Év közben az emelt szintű osztályokba való bekerülés feltételei: az eredményesen megírt
szintfelmérő és a tanulmányi eredmény.
2.2.4. A tanulónak az ötödik évfolyam többi osztályba való besorolása érdemjegyeik, valamint
nevelőik (4. osztályos osztálytanítók, ötödikes osztályfőnökök, iskolavezetés) véleménye
alapján történik. Törekszünk arra, hogy lehetőleg azonos szintű osztályok szerveződjenek.
2.2.5. Az osztály változtatását a szülő megfelelő indoklással kérheti, illetve fegyelmi eljárás
döntése alapján történhet.
2.2.6. Év közben iskolánkba érkező tanulók esetleges lemaradásainak pótlására egy hónap
felzárkóztató időt biztosítunk, ehhez segítséget kaphatnak a délutáni korrepetálásokon a
szaktanároktól.
2.2.7. Az iskola intézményvezetője elutasíthatja azon tanulók felvételét, akiknek férőhelyet
biztosítani nem tud, illetve nem felelnek meg az 2.1.1. pont követelményeinek.

3. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai
3.1. A Vaszary János Általános Iskola munkarendje

3.1.1. A tanórák, foglalkozások napi, heti stb. rendjének szabályai


Iskolánkban a tanítás 8 órakor kezdődik. A pontos órakezdés érdekében a
tanulóknak, 7 óra 45-re kell az iskolába érkezniük.
 Az iskola a 6 óra 30 és 7 óra 30 perc között érkező tanulók részére reggeli
ügyeletet biztosít a tanév elején kijelölt tanteremben.
 A tanulók első órájuk előtt 7.30-tól gyülekeznek az udvaron, mely időponttól
az iskola az udvaron és az iskola épületében is felügyeletet biztosít.
 Az ettől eltérő időpontban érkezők egyéni és szülői felelősséggel tartózkodnak
az iskolában.
 A szülők gyermeküket az iskola udvaráig kísérhetik, mely alól szeptember
hónapra kivételt az első évfolyamosok képeznek. A szülők gyermekükre a
tanítás után és a napközis tanulási idő (15.30 óra) letelte előtt az Agostyáni
kapu boltíve alatt várakozhatnak.
A tanórák 45 percesek, a hatodik és a hetedik óra 40 percig tart.
Csengetési rend az iskolában:
Gyülekezés 7.30-tól az udvaron,7.45-kor felvonulás a termekbe.
0. óra
7.00 – 7.45
1. óra
8.00 – 8.45
2. óra
9.00 – 9.45
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3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra

















10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12.45 – 13.25
13.55 - 14.35

Amennyiben valamely osztálynak 7. órája van, s azon az iskolában étkező tanuló is részt
vesz, jelezni kell az iskola konyháján a várható létszámot.
A heti tanítási órák rendjét az órarend szabályozza.
Az iskola a fenti csengetési rendtől indokolt esetben (pl. ünnepélyek, stb.) eltérhet, ha
30 vagy 35 perces órákat határoz meg, melyről az iskolarádión és a Tájékoztató füzeten
keresztül írásban tájékoztatja a tanulókat, illetve szüleiket.
Órára a naplót csak a tanár viheti be és hozhatja ki.
Az óra végét jelző csengő mindenkinek szól, melyet a zavartalan tanteremcserék miatt
mindenki köteles betartani.
A szülő munkaidőben a pedagógust előre megbeszélt időpontban keresheti fel.
A szünet a tanulóé és a pedagógusé is.
A napközis tanulók tízóraijukat az ebédlőben fogyaszthatják el, illetve itt tízóraizhatnak
a nem napközis gyermekek is.
A tanulók az első óra előtt és a szünetekben az udvaron tartózkodhatnak, csengetéskor
az osztályuk számára kijelölt helyen sorakoznak, majd a termeikbe vonulnak.
Eső esetén a folyosón és a termekben kell tölteni a szünetet a tanulóknak, ahol
ügyelnek a rendre, egymással beszélgetnek, készülnek a következő tanítási órára. Az
udvari ügyeletet ellátó nevelők ebben az esetben a folyosón tartózkodnak, s segítik az
ott felügyelő kollégák munkáját.
Testnevelésóra után a tanulók a teremben tartózkodhatnak, amennyiben az időjárás
hűvös. (október 15-től március 15-ig)
Télen nagy hideg esetén a tanulók a tantermekben gyülekezhetnek 7 óra 30 perctől.
Erről az ügyeletes iskolavezető dönt a mindenkori időjárási körülményeket figyelembe
véve.
A hetesek is 7.45-től vannak a teremben. Rendellenesség észlelése esetén jelzik azt az
ügyeletes nevelőnek, vagy az iskolavezetésnek.

Büfé: a tanulók órák előtt és szünetekben az iskolai büfében vásárolhatnak. Becsengetéskor a
büfét el kell hagyni.
Érkezés és távozás az iskolából:




6.30-tól 17-ig: Agostyáni és Somogyi B. utcai kapuk,
17.00-tól zárásig: Agostyán utcai kapu,
Az Agostyán utcai 2. kaput a tanulók nem használhatják.
VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Oldal 8

HÁZIREND
3.1.2. A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai
Az iskola nyitva tartási idő alatt 6.30-tól a napközis ügyelet befejezéséig 17.00-ig a tanulók
védelme érdekében folyamatos felügyeletet biztosít:






az iskola udvarán, az ügyeleti teremben,
étkezés alatt az ebédlőben,
tanítási idő alatt a tornaterem alagsorában,
a folyosókon, az udvaron
valamennyi szervezett iskolai foglalkozás alatt.

A felügyelet azon gyermekek körére terjed ki, akik részt vesznek az iskolai foglalkozásokon. A
többi tanuló szülői engedéllyel illetve egyéni felelősséggel tartózkodhat az iskola udvarán.
3.2. A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános
szempontjai

A tanév rendjét miniszteri rendelet határozza meg. Ezt az iskola éves munka terve tartalmazza.
 Évi 5 tanítás nélküli munkanap programjáról tanév elején a nevelőtestület dönt a
Diákönkormányzat véleményének meghallgatása után.
 A tanítás nélküli munkanapról való távolmaradást a tanóraival megegyező módon kell
igazolni.
 Tanévenként egy tanítási nélküli munkanap felhasználásáról a nevelőtestület
véleményének kikérése mellett a Diákönkormányzat dönt.
 A diák önkormányzati nap programjának szervezéséről, lebonyolításáról, költségeinek
egyeztetéséről a patronáló pedagóguson keresztül a nevelőtestület gondoskodik.
3.3. Az intézményi rendezvények, ünnepek stb. rendjének szabályai







Az iskolai ünnepélyeken az intézmény elvárása, hogy a tanulók és a pedagógusok
ünneplőben jelenjenek meg. Iskolánkban kialakult hagyományos viselet a sötét alj,
illetve nadrág, valamint fehér felső.
Elvárjuk, hogy az iskolai rendezvényeken minden tanuló vegyen részt. A tanítási időn
kívül szervezett ünnepélyről való távolmaradást az osztályfőnöknek kötelesek jelezni.
A Házirend előírásai minden iskolai rendezvényre érvényesek.
A tanulók részére szervezett rendezvények időtartamát annak jellegétől függően az
iskola intézményvezetője, a tagintézmény vezetője határozza meg.

3.4. Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás.




Az iskola által szervezett programokon is a Házirend rendelkezései vannak érvényben.
A rendezvényekről, programokról fegyelmi eljárás keretében eltiltással büntethető a
szülő értesítése után az a tanuló, aki nem megfelelő magatartása miatt veszélyezteti a
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program eredményességét. Ebben az esetben az iskolában köteles megjelenni, és az
ügyeletes intézményvezető beosztása szerinti tanulócsoport munkájában részt venni.
Engedély nélküli távolmaradására az iskolai szabályok érvényesek.
3.5. Az ügyintézés szabályai









A tanulók hivatalos ügyeiket szünetekben az iskolatitkároknál intézhetik.
Szükség esetén tanáraikat a tanári szobából kihívhatják, de oda csak hívásra mehetnek
be.
Rendkívüli esetben az intézményvezetőt és helyettesét, valamint a tagintézményvezetőt azonnal is megkereshetik.
Az óraközi szünetekben szülők, hozzátartozók csak indokolt esetben kereshetik a
tanulót.
Szülők részére tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése előre egyeztetett
időpontban, az intézményvezető-helyettesi irodában és a gazdasági irodában kiírt
fogadóidő szerint történik.
Tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézése külön ügyeleti rend alapján
lehetséges. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője, intézményvezetőhelyettese, valamint a tagintézmény-vezető határozza meg és azt a szünet megkezdése
előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza, illetve írásos formában azt
közzé teszi. (faliújság, bejárat, TTV, iskolai honlap)

3.6. A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához,
teljesítéséhez nem szükséges dolgok használatának szabályai.










Az iskola a saját felelősségre behozott tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállal,
hasonlóan a tanuló feledékenységéből vagy felelőtlenségéből elhagyott, ezt követően
eltűnt tárgyaiért, ruhaneműiért, egyéb felszerelésért sem.
A tanuló az órákon nem használhat oktatást zavaró tárgyakat, eszközöket, azokat a
táskában kell tartani.
Amennyiben a tanuló a szülő engedélyével, saját felelősségére mobiltelefont hoz, azt
a tanítási idő alatt kikapcsolt állapotban kell tartania. Amennyiben a telefont a tanuló
használja, vagy az a tanórán megszólal, úgy azt a tanár elveszi, és a tanítási idő végén
a tanulónak adja vissza.
Hasonló szabály érvényes az egyéb kép-és hanghordozó eszközökre, játékokra
egyaránt.
A tanuló az értéktárgyaiért saját maga vállal felelősséget, amennyiben azok nem a
tanulói jogviszony gyakorlásához szükségesek.
Az iskolai munkához nem tartozó – saját felelősségre behozott tárgyakat, eszközöket –
csak a nevelő engedélyével lehet használni.
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3.7. A tanulók által az iskolába bevitt dolgok megőrzésének szabályozása







Iskolánk vállalja, hogy a zeneiskolai órákhoz szükséges hangszereket, egyéb tanórán
kívüli foglalkozáshoz szükséges eszközöket a tanítási időben a kijelölt helyen a tanulók
számára megőrzi.
Megőrzésre kijelölt helyek:
 intézményvezetői-helyettesi iroda,
 gazdasági iroda,
 tanári szoba
A kerékpárral bejáró tanulók kerékpárjukat a tárolókban lezárva helyezhetik el.
Megőrzést ebben az esetben sem vállal az iskola, az esetleges rongálásért, a kerékpár
esetleges eltulajdonításáért a felelősség a tanulóé.
 Az iskola csak a bejelentett, megőrzésre átadott tárgyakért vállal felelősséget.

4. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatok
szabályok.
Az intézmény épületének, területének, berendezéseinek használata:
 A tanuló az iskolában – tanítási időben és a tanítás után – csak pedagógusi
felügyelettel tartózkodhat.
 Ettől eltérően az iskola udvarán, a sportpályán nyitvatartási időben csak szülői
engedéllyel, és a szülő felelősségre tartózkodhat a tanuló.
 Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után a tanuló akkor tartózkodhat, ha
- szervezett foglalkozáson, rendezvényen vesz részt,
- az intézményvezető, tagintézmény-vezető, szaktanár, tanító, napközis tanító,
vagy az ügyelettel megbízott vezető, pedagógus engedélyezte a bennmaradást.
 Az iskola épületében az iskola dolgozóin, tanulóin kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől, a
tagintézmény vezetőjétől engedélyt kaptak.
 A bérleti jogviszonyban állók a megállapodásban rögzítettek szerint
tartózkodhatnak az épületben és annak helyiségeiben, betartva a Házirend
irányadó szabályait. Annak be nem tartása a megállapodás azonnali
megszüntetését eredményezi.
 Az iskolában egyéb hirdetmények kifüggesztését az intézményvezető vagy
helyettesei engedélyezhetik.
 A számítógépterem, tornaterem, könyvtár használati rendjét külön szabályzatok
rögzítik, melyet az adott teremben ki kell függeszteni.
 Az iskola termeiben, kiszolgáló helyiségeiben csak azok tartózkodhatnak, akik arra
jogosultak, illetve engedélyt kapnak.
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5. A diákjogok- és kötelességek gyakorlásával kapcsolatok szabályok
5.1. A diákok jogai

5.1.1. A tanulói érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai endszere.






A tanulónak joga van ahhoz, hogy emberi méltóságát, személyiségét tiszteletben
tartsák. Ha úgy érzi, hogy jogai sérülnek, a tanuló segítségért fordulhat
osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola intézményvezetőjéhez, és a
törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását.
Az iskolai diákönkormányzat: diákérdekeket képviselő szervezet. Iskolánkban az
osztályok tanulóinak érdekeit, véleményét az osztályok által demokratikusan
választott képviselők továbbítják a szervezet felé.
A tanuló választó és választható a diákérdekeket képviselő szervezetbe. (DÖK).

5.1.2. A tájékoztatás és véleménynyilvánítás rendje





Iskolánkban a tájékoztatás fórumai: iskolarádió, faliújság, iskolagyűlés és iskolai
honlap, facebook. A tanulók itt szerezhetnek információkat az iskolai programokról,
versenyekről, pályaválasztásról, eredményekről.
Az osztályszintű problémák kezelése osztályfőnöki órákon valósulhat meg.
A tanórán való véleménynyilvánítás csak az órához, az óra menetéhez kapcsolódhat,
és nem sértheti a tanár, valamint a többi tanuló személyiségét.

5.1.3. Diákkörök, szakkörök, korrepetálások
Az iskolában a tanulók 16 óráig tartózkodhatnak, kivéve a szülői kérésre távozókat.
 Az iskola minden tanulója érdeklődési körének megfelelő szakkörbe jelentkezhet,
járhat. Szakkört megfelelő létszámú tanuló jelentkezése esetén indítunk.
 Az iskolában a felső tagozaton tanulószoba működik, amely lehetőséget biztosít a
tanórákra való felkészüléshez.
 Azon tanulók részére, akik valamely tantárgyból hiánypótlásra szorulnak,
korrepetálást biztosítunk.
 Tanulóinknak jogában áll a diáksportköri foglakozásokon részt venni. A
diáksportkört az iskola a költségvetésében rendelkezésére álló forrásból
támogatja.
5.1.4. Ingyenes, kedvezményes étkezés
Az iskolai étkeztetés az önkormányzati szabályozással történik.
 Az iskola a szolgáltatást igénylő tanulók számára – térítési díj ellenében –étkezést
biztosít. Az önkormányzat által megállapított étkezési térítési díj befizetéséről a
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szülő gondoskodik az iskola által meghatározott időpontokban. A hiányzó tanuló
étkezését a szülő vagy a tanuló az étkezést megelőző nap 09 óráig lemondhatja. Az
iskola az igénybe nem vett és időben lemondott étkezések előre befizetett díját
túlfizetésként a következő hónapra elszámolja.
 Az étkezési térítési díjat a szülő havonta előre, minden hónapban a kijelölt
befizetési napokon, a gazdasági irodában, a gazdasági ügyintézőnél intézheti.
 A normatív alapon ingyenes vagy kedvezményes étkezést a szülő a megfelelő
igazolások benyújtásával igényelheti.
5.1.5. A tankönyvkölcsönzés
A tankönyveket az iskola tankönyvkölcsönzés útján adja a tanulóknak.








A tankönyvkölcsönzési jogosultság, ezzel a tankönyvhasználat joga a tanulói
jogviszony fennállása alatt addig tart, amíg a tanuló felkészítését az adott
tantárgyból a helyi tanterv szerint végezni kell.
A tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtár közreműködésével történik.
Kölcsönzött tankönyvek átvételét a tanuló aláírásával igazolja, állagának
megóvásáról köteles gondoskodni.
A kölcsönzött tartós tankönyveket tanév végén az osztályfőnök közreműködésével
vissza kell szedni.
Tanév közben a tanulói jogviszony megszűnésével minden könyvet sértetlen
állapotban kell visszaszolgáltatni.
A tankönyv elvesztésével, megrongálódásával okozott kár esetén a kiskorú tanuló
szülője a tankönyvet köteles pótolni.

5.2. A számonkérés szabályai











A számonkérés nem lehet a fegyelmezés eszköze.
Az óra alatti magatartás nem értékelhető tantárgyi osztályzattal.
Az előző óra anyaga bármikor bejelentés nélkül is számon kérhető írásban és szóban
is.
Nagyobb tanegységek, témazárók íratását a tanulókkal előre közölni kell.
Egy napon 2 témazáró dolgozat íratható. Ebben a kérdésben a szaktanárok
egyeztetnek. (pl.: a naplókba ceruzával előre beírják adott naphoz dolgozatíratási
szándékukat).
A szaktanár a dolgozatokat 2 héten belül kijavítja, az eredményt a tanulókkal közli, a
kapott érdemjegyet a Naplóban és a Tájékoztató füzetben rögzíti (rögzítteti), s
láttamozza.
Az érdemjegyet a Tájékoztató füzetben hibás bejegyzés esetén csak a szaktanár vagy
az osztályfőnök javíthatja hivatalos módon, áthúzással.
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A szaktanár a különböző szintű érdemjegyeket különböző színnel jelöli. (témazáró
dolgozatot pirossal, röpdolgozatot zölddel, feleleteket kékkel.)
A témazáró dolgozatokat egy évig őrzi meg az iskola. A szülő kérésére azokat a
szaktanár köteles megmutatni.
Amennyiben a kijavított dolgozatokat a tanulók a fenti határidőn belül (2 hét) nem
kapják meg, észrevételezhetik az osztályfőnöknek, az iskola vezetésének.

5.3. A tanuló kötelességei




















A tanuló köteles a Pedagógiai programban meghatározott tanulmányi
kötelezettségének eleget tenni, készülni a tanórákra, a házi feladatait elkészíteni.
Minden tanítási órára köteles elhozni a tanuláshoz szükséges eszközeit, és óra előtt azt
előkészíteni.
Tájékoztató füzetét köteles mindennap magával hozni, azt a tanórákon a padjára
kitenni, érdemjegyeit haladéktalanul beíratni, aláíratni.
Az iskola bármely írásos üzenetének láttamozása a szülők kötelessége.
A Tájékoztató füzet hivatalos irat, ennek rongálása, firkálása tilos.
Az ellenőrző gyakori illetve huzamosabb hiánya esetén az osztályfőnök értesíti a
szülőket.
A Tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek.
A tanulók kötelesek a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon részt
venni, fegyelmezetten dolgozni, tiszteletben tartva társaik tanuláshoz való jogát.
A tanuló késéseit, hiányzásait igazolni köteles.
A szülő tanévenként 3 napot igazolhat, amit lehetőleg előre jeleznie kell gyermeke
osztályfőnökének. Ennél hosszabb időtartamú hiányzásra tanévenként 1 alkalommal
az intézményvezetője adhat engedélyt.
A hiányzásból eredő tantárgyi lemaradásokat a következő órára pótolni kell, hosszabb
hiányzás esetén a tanár által megjelölt időpontig.
Köteles tanulótársainak, tanárainak és az iskola minden dolgozójának emberi
méltóságát tiszteletben tartani.
Az iskolai tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása
minden tanulóra nézve kötelező.
A testnevelésórán a tanulók a szaktanár által előírt ruházatot, felszerelést hordják.
Az iskolában, és az iskola által szervezett rendezvényeken szeszesitalt, szervezetre
káros élvezeti cikkeket az iskolába hozni és fogyasztani tilos.
A DÖK és az iskola által szervezett egyes rendezvényeken (diszkó, ballagási bankett)
csak az iskola tanulói tartózkodhatnak.
Az iskola megköveteli tanulóitól a trágár beszéd mellőzését! Megnyilvánulásaikban
ügyeljenek a hangerőre, a hangnemre, mellőzzék a durva, sértő kifejezéseket.
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Az udvarias viselkedés szabályainak betartását az iskola elvárja diákjaitól (köszönés,
felnőttek, társak megszólítása).
A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli
kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetében az intézményvezető vagy az ügyeletes
intézményvezető-helyettes illetve tagintézmény-vezető), vagy a számára órát tartó
szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az
intézményvezető vagy helyettese illetve a tagintézmény-vezető adhat engedélyt.
A napköziből a tanuló önállóan csak a szülő írásos engedélyével, abban megjelölt
időpontban távozhat.
Üzletelés az iskolában tilos!
Társak megfélemlítése, zsarolása tilos!
A tanulónak választott tisztségét, megbízatásait lelkiismeretesen teljesítenie kell.
A gyermekfelelősök utasításait be kell tartania!
Köteles védeni az iskola rendjét, tisztaságát.
A szaktanár által megbízott felelősök gondoskodnak az órai taneszközökről. A felelősök
feladatait a szaktanár határozza meg.
A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem
működtethetik.
Az iskola területén mobiltelefonnal, fényképezőgéppel, vagy egyéb eszközökkel képés hangfelvételek készítése engedély nélkül tilos.

5.4. A tanuló környezetének és általa használt eszközöknek a rendben tartása

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
 Az iskola tulajdonának megóvásáért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzésért,
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 az iskola Szervezeti és működési szabályzatában, valamint a Házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre
társait is figyelmeztesse.
Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
Hetesek
A hetesek megbízatása egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök illetve csoportbontás
esetén a szaktanár jelöli ki. Tanulócsoportonként 2-2 tanuló felelős az osztályközösség és a
terem rendjéért.
A hetesek feladatai:
 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla,
szellőztetés, kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint)
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a szünetben a társaikat az udvarra küldik; ők maradnak a tanteremben, s vigyáznak a
többi tanuló felszerelésére
 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a
fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik
 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat
 ha az órát tartó nevelő becsengetés után öt perccel sem érkezik meg a tanterembe,
jelzik azt az intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-vezetői irodában
 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem tisztaságát
Az általános feladatokon kívül a hetesek feladatkörét az osztályfőnök és az osztályközösség
közösen határozza meg. Munkájuk értékelése a magatartás és szorgalom minősítésében
tükröződik.
Tanórák után minden osztály köteles a tantermét elhagyni:
 a padokban nem maradhat szemét,
 a táblát le kell törölni,
 székeket /ha vannak/ fel kell tenni a padokra az utolsó órát követően,
 a világítást le kell kapcsolni,
 az ablakokat be kell zárni.
Ügyeletesek
Iskolánk területén a délelőtti ügyeletet – napi váltásban – ügyeletes nevelők látják el a
diákügyeletesek segítségével. Őket önkéntes jelentkezés alapján az osztályfőnök és az
osztályközösség véleménye alapján a Diákönkormányzat bízza meg a feladatok ellátására. A
diákügyeletesek feladatait a melléklet tartalmazza.

6. A tanulók jutalmazásának formái, rendje
6.1. Jutalmazások rendje a Vaszary János Általános iskolában

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelten végzi, aki kitartó
szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó
hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.
Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki:
 eredményes, kulturális tevékenységet folytat;
 kimagasló sportteljesítményt ért el;
 a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító munkát, tevékenységet végez.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. (pl.
ügyeletesek, osztályközösségek, DÖK vezetők)
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Az egyéni jutalmazás formái:
Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
 szaktanári,
 osztályfőnöki,
 intézményvezetői.
Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási
dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Ezek a tanulók tanév végén könyvvel és oklevéllel
jutalmazhatók.
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális
versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő
társadalmi munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen vagy a ballagáson az iskola
közössége előtt nyilvánosan veszi át.
6.1.1. Tanulmányi munka elismerése:
Szaktanári dicséret:
Annak a tanulónak jár, aki az adott verseny iskolai fordulóján, eredményesen részt vett, de
nem jutott tovább.
Osztályfőnöki dicséret:
Az kaphatja, akinek 3 szaktanári dicsérete van. Illetve részt vett a megyei versenyen, de 4.
helyezésnél alacsonyabb helyezést ért el.
Intézményvezetői dicséret:
Az kaphatja, akinek 3 osztályfőnöki dicsérete van. Megyei verseny 1-3. helyezettjei.
Kiemelkedő közösségi munkát végzők. Országos versenyen résztvevők. Kiemelkedő
tanulmányi eredményt elérők.
Az egyes tanulmányi versenyekért kapható dicséretek fokozatait az intézményünk külön
dokumentumban szabályozza.
A különböző intézmények által meghirdetett fizetős versenyek eredményeit az iskola külön
nem díjazza.
Az eredmények iskolaközösség előtti ismertetésére az iskolagyűléseken kerül sor.
6.1.2. A közösségi munka elismerése
Közösségi munkáért azokat a tanulókat jutalmazzuk, akik:
 a diákönkormányzat munkájában aktívan, kezdeményező jelleggel részt vesznek
 önként vállalt ügyeletesi teendőiket maradéktalanul ellátják,
 az osztályközösségben tett vállalásaikat, feladataikat rendszeresen egész évben
példamutatóan végzik
 öntevékeny szervezői az osztály programjainak
 az iskolai ünnepségek műsorainak résztvevői, szereplői
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A közösségi munkában legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulókat is dicséret illeti. Az
intézményvezetői dicséretet kapott tanulók neve elhangzik az iskolarádióban, illetve az
iskolagyűlésen.
Minden dicséret kerüljön be a Tájékoztató füzetbe és a Naplóba is!
Közösségi munkáért a dicséretek fokozati:
 3 szaktanári dicséret – osztályfőnöki dicséret
 3 osztályfőnöki dicséret – intézményvezetői dicséret
Egyes esetekben az intézményvezető ettől eltérhet. Közvetlenül is adható magasabb szintű
dicséret.
Az iskola azokat a tanulókat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, külön elismerésben
részesíti:
Vaszary – díj
A kitüntetés odaítélésének szempontjai:
 5-8. osztályig kitűnő vagy jeles bizonyítvány
 8. osztályban egy-egy országos versenyen való részvétel
 5-8. osztályban a Vaszary János Általános Iskola tanulója volt
Évente maximum két díj adható ki.
Az Év Dákja Díj
Az odaítélés kritériumai:
 Év végi átlaga legalább 4,5
 Példamutató magatartás
 Az iskolai életben, közösségi munkában való aktív részvétel
 Tanáraival, felnőttekkel, társaival jó viszonyt alakított ki, tisztelettudóan viselkedett. A
fenti díjakra javaslatot az iskola nevelőtestülete, és a diákönkormányzat tehet.
Jó tanuló – jó sportoló cím
Szempontok, amiket teljesíteni kell az elnyerésért:
 legalább 4-es tanulmányi átlag
 csak az iskola keretein belüli sportteljesítmény vehető figyelembe
 az edzéseken való rendszeres és aktív részvétel, képességekhez mérten maximális
munkavégzés
 testnevelésórán nyújtott kifogástalan és példamutató magatartás
 eredményes versenyzés, területi, városi versenyeken egyéni, illetve csapatban elért 13. helyezés
 munkához, tanárokhoz, társakhoz való pozitív hozzáállás, a csapatszellem pozitív
befolyásolása
A díjat a mindenkori testnevelés munkaközösség véleménye alapján ítéljük oda.
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Gira-díj
Dr. Gira Ferencné a Vaszary Alapítvány létrehozója. Ez az alapítvány beiskolázási támogatással
segíti az arra rászoruló tehetséges diákokat
Alsó tagozatos emlékérem
Az alsó tagozatos évek zárásaként példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségi
munkájáért kaphatja osztályonként egy-egy negyedikes tanuló. Az osztályfőnök javaslata,
osztályközösség véleménye alapján az iskola intézményvezetője ítéli oda a tanév végén.
Formája: emlékplakett és oklevél
Akikre büszkék vagyunk tablóra kerül azon tanulók fényképe, akik:
 a Vaszary – díj, az Év Diákja, a Jó tanuló – jó sportoló cím nyertesei
 akik elismerésüket a ballagáson, illetve a tanévzárón vehetik át.

7. A tanulóra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, rendje
7.1. Fegyelmező intézkedések a Vaszary János Általános Iskolában és a tagintézményben

Azt a tanulót, aki kötelességeit megszegi, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem
teljesíti, vagy a tanulói Házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben
lehet részesíteni.
A figyelmeztetés és a dicséret nem semlegesítik egymást.
Az egyéni elmarasztalások mellett csoportos elkövetés esetén magatartási vétségért
közösségek is büntethetők.
A fegyelmi intézkedések a következők lehetnek:
 szaktanári fegyelmeztetés
 osztályfőnöki figyelmeztetés
 fegyelmi eljárás
Írásbeli figyelmeztetések formái és fokozatai:
 3 szaktanári figyelmeztetés – osztályfőnöki figyelmeztetés
 3 osztályfőnöki figyelmeztetés – intézményvezetői figyelmeztetés
 3 intézményvezetői figyelmeztetés – fegyelmi eljárás
Az írásbeli figyelmeztetéseknek az ellenőrző könyvben és a naplóban is szerepelniük kell.
A vétség súlyosságától függően az osztályközösség, az osztályfőnök, a tantestület – akár
egetlen vétségért is magasabb büntetési fokozatot kezdeményezhet.
Különösen súlyos vétségnek minősül:
 az iskola és a tanulók felszerelésének szándékos rongálása,
 lopás,
 a dohányzás,
 zsarolás,
 üzletelés, nyerészkedés,
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 társak megfélemlítése,
 felnőttekkel és a tanulókkal szembeni szóbeli és tettleges agresszió,
 tanítási időben az iskola engedély nélküli elhagyása,
 igazolatlan hiányzás,
 megbotránkoztató öltözködés,
 az órai munkavégzést akadályozó tanulói magatartás.
Ha valaki írásbeli figyelmeztetőt kapott, s ezt követően magatartása pozitívan változik, az a
magatartás minősítésén javít.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben:
a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni, intézményvezető/tagintézmény-vezető vagy
a tantestület döntése alapján.
A büntetést írásban hozzuk a szülő tudomására.
7.2. Fegyelmi büntetések

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A köznevelésről szóló törvény 58. §-a
szabályozza a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségét.
Ezek alapján a fegyelmi büntetés lehet:
 megrovás;
 szigorú megrovás;
 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése illetve megvonása;
 áthelyezés másik osztályba, vagy tanulócsoportba, vagy iskolába;
 kizárás az iskolából.
A felelősségre vonás eljárásmódjára és formájára nézve a jogszabályi rendelkezések az
irányadók.
Súlyos fegyelmi vétség esetén Fegyelmi Bizottságot hozunk létre, mely a jogszabályban
foglaltak szerint jár el.
A fegyelmi eljárás során büntetésben részesülő tanuló sem félévi, sem év végi magatartás
jegye nem lehet jobb változónál. (3).

8. A tanulókra vonatkozó anyagi kártérítési felelősség szabályai
8.1. Vagyonvédelem, kártérítés




A közösségi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása
minden tanulóra nézve kötelező.
Ha a tanuló okozta a hibát, vagy kárt, akkor ki kell javítani, vagy megtéríteni.
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Ha az osztályteremben más osztály okozott hibát vagy kárt, és önként vagy felszólításra
sem javítják vagy térítik meg, akkor jelezni kell az osztályfőnöknek vagy az iskola
vezetősége felé.
Az iskolai vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból illetve szándékosan okozott
károkért a tanuló, illetve szülője, gondviselője anyagilag felelős. A kárt okozó tanuló
ellen fegyelmi eljárás indítható.

9. A gyermekre, tanulóra vonatkozó védő – óvó előírások, szabályok
9.1. Tűz – és balesetvédelem

Minden tanuló balesetvédelmi oktatásban részesül év elején és félévkor, az osztályfőnöki
órán, valamint szaktárgyi órákon: kémia, technika, fizika, testnevelés és informatika. Ekkor kell
a tanulókat tájékoztatni a tűz- és bombariadó esetén szükséges teendőkről. A felkészítést az
Osztálynaplóban rögzíteni kell.
Tűz esetén riasztásra a folyosón kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A
menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival.
Munka – és balesetvédelmi oktatásban részesíti a tanulókat:
 társadalmi és közhasznú munka előtt a felügyeletet ellátó személy,
 kirándulások előtt az azt szervező pedagógus,
 táborozások, üzemlátogatások előtt az azokat szervező pedagógus.
Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége:
 a munka- és balesetvédelmi feladatok betartása és betartatása,
 a munkavégzéssel kapcsolatos eszközök biztonságos tárolása.
9.2. A gyermek – és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének
meghatározása





A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős fogadóóráját az iskolai fogadóórákkal megegyező
időpontban tartja.
A fogadóóra időpontja, helye a faliújságon kifüggesztésre kerül.
Rendkívüli esetben időpont egyeztetés alapján érhető el.

9.3. A rendszeres egészségügyi ellátás formái, és rendje

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában iskolaorvos és az
iskolai védőnő biztosítja.
 Az iskolaorvos alkalmanként az előírásoknak megfelelően látja el a gyermekekkel
kapcsolatos feladatait, elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók
egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését.
VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Oldal 21

HÁZIREND










A védőnő éves munkatervében meghatározottak szerint végzi szűrő és tisztasági
vizsgálatait.
A szűrővizsgálat utáni állapotnak megfelelő eljárásrend alkalmazása.
Az iskola az egészségügyi vizsgálatokról illetve az oltásokról a védőnő
közreműködésével az osztályfőnökök segítségével értesíti a szülőket.
Amennyiben az előre bejelentett orvosi-védőnői vizsgálatok, ill. a védőoltások ellen a
szülő részéről nem érkezik ellenvetés, úgy azt az iskola a szülő belegyezésének tekinti.
A védőnő tanácsadást tart a tanulók számára, valamint igény szerint az iskolaorvos és
a védőnő egészségügyi témájú osztályfőnöki, szaktárgyi, szakköri órákat tart.
A szülőt, vagy már elérhető hozzátartozót a gyermek megbetegedése esetén telefonon
értesíti az iskola.
Az intézmény tanulói részt vesznek az iskolafogászati ellátásban.
A szűrővizsgálat kötelező, de a szülő írásban kérheti gyermeke iskolafogászati
kezelésének mellőzését.
A csoportos vizsgálatokra az osztályfőnök kíséri a tanulókat.

9.4. A baleset megelőzési előírások, szabályok





A tanuló óvja saját és társai épségét, egészségét!
Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket!
Tartsa be és társaival is tartassa be az osztályfőnökétől és nevelőitől hallott, a balesetek
megelőzését szolgáló szabályokat!
 Azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát vagy társait
veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt vagy
balesetet észlel.
 Jelezze az iskola valamelyik nevelőjének, - amennyiben állapota lehetővé teszi – ,ha
rosszul érzi magát, vagy megsérült!
 Tilos az iskola területére hozni: szúró, vágó, a társak testi épségét veszélyeztető
tárgyat, pirotechnikai eszközt.
A tanulónak
 Iskolába jövet-menet be kell tartani a közlekedés szabályait.
 Az iskola területén óvatosan, rohangálás nélkül kell közlekednie.
 Az udvaron, tantermekben ügyelnie kell saját és társai biztonságára, testi épségére.
 Az iskola területén TILOS bármilyen veszélyes tárggyal dobálózni!
 TILOS az ablakon keresztül vagy az udvar területéről tárgyakat kidobni!
 TILOS az ablakba kiülni, azon kihajolni!
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10. A tantárgyi, tanévi, részleges, vagy teljes felmentések eljárási
szabálya
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, vagy Nevelési Tanácsadó szakértői véleménye alapján
mentességet kaphat a tanuló egyes tantárgyak vagy tantárgyrészletek értékelése illetve
minősítése alól.
Az eljárás menete:
 szakértői vélemény megléte,
 intézményvezetői határozat a mentesség tényéről,
 szülő tájékoztatása írásban a határozatról.
 A mentességet kapott tanulóknak az iskola a törvényi előírásoknak megfelelően
fejlesztő foglalkozásokat tart. A foglalkozásokon a tanulók megjelenése kötelező.
 A mentesség adott tanévre szól, s tart mindaddig, míg a Szakértői Bizottság
kontrollvéleménye azt szükségesnek tartja.
 A mentességről a törzslapban, illetve a Bizonyítvány jegyzet rovatában rögzíteni kell a
törvényi hivatkozást.
 A tanuló előmeneteléről, fejlesztésének eredményéről a fejlesztő pedagógus
feljegyzést készít, melyről az osztálytanítót, szaktanárt tájékoztatja.
 A szakértői vizsgálatot kezdeményezheti a szülő vagy az iskola.

11. A szülők tájékoztatása
11.1. A tankönyvekről, taneszközökről a megelőző tanév végén



Minden év áprilisában a szülőket az iskola az osztályfőnök által tájékoztatja a következő
tanévben használatos taneszközökről.

11.2. A tájékoztatás egyéb formái






A pedagógusok, tanulók, szülők kapcsolattartási és tájékoztatási formáiról,
módszereiről részletesen a Pedagógiai program, illetve a Szervezeti és működési
szabályzat rendelkezik.
A szülői értekezletek és fogadóórák időpontját – tanévenként – az iskolai munkaterv
tartalmazza.
Az iskolai tájékoztatási rendszer fontos eszköze az épületben elhelyezett faliújság, a
facebook, valamint az iskolai honlap.
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12. Fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos szabályok
12.1. Térítéses, illetve hozzájárulásos szolgáltatások



Az alábbi szolgáltatások díját a szülő fizeti, melynek csökkentéséhez, esetleges teljes
átvállalásához az iskola mindenkori költségvetési fedezetének függvényében,
alapítványi támogatással, eredményes pályázati erőből, a fenntartó támogatásával
hozzájárulhat.
 Az iskola kötelező jelleggel csak olyan tevékenységeket szervezhet, melyeknek teljes
fedezetét biztosítja. Amennyiben olyan szervezést hirdet, mely csak szülői
támogatással valósítható meg, az a tanuló részére nem kötelező. Erről a szülőket
minden esetben tájékoztatni kell, mely történhet:
faliújságon történő kifüggesztéssel,tanuló értesítőjén keresztül,
körlevélben,
szülői értekezleten.
Szülői támogatást igénylő tevékenységek köre:
 egyéni kezdeményezésű levelezős versenyek részvételi díja
 városi matematikai levelezős versenyt záró tábor
 egyéb versenyek táborai
 erdei iskola
 osztálykirándulás
 színház- és kiállítás látogatása
 kerékpáros tábor, sporttábor
 honismereti és kézműves tábor
 sítábor
 egyéb olyan táborok, amit az iskola a szülői igények figyelembe vételével szervez

13. A szociális és normatív kedvezmények, támogatások, ösztöndíj
felosztásának elvei, a kérelem – elbírálás eljárási rendje
13.1. Étkezéssel összefüggő kedvezményt az önkormányzati törvény határozza meg.

A kedvezményes étkezésre jogosultságot a Gyermekvédelmi tv- 148. § (5) bekezdése
határozza meg. Tájékoztatást az iskolai titkárság ad. A kérelem tanév végén a befizetés előtt a
szükséges igazoló okmányok bemutatásával kérhető.
13.2. Tankönyvtámogatás, a tankönyvellátás rendje



Nkt. 46. § (5) bekezdése szerint elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi
nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy
a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
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Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az
állam által térítésmentesen biztosított tartós tankönyveket (a hatályos EMMI
rendeletben meghatározottak kivételével) továbbá a pedagógus-kézikönyveket az
iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban
elkülönítetten kezeljék,



A diákok számára a tartós tankönyvet az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk. A
tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, valamint a pedagógus
kézikönyveket meghatározott időpontban kölcsönözhetik a könyvtárból.



A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az
intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az intézményvezető
tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről. Az intézményvezető
elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak.
A tanuló – különösen, aki tanév közben érkezik – az iskolai könyvtárból kaphat
tartóskönyvet.
A könyvtárból kölcsönzött, az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a
pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon használható állapotban
visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. A rongálódott illetve az elvesztett
tankönyvet a tanuló saját költségén köteles pótolni.






Az iskolából év közben távozó tanulóknak, akik tartós tankönyveket használtak, azokat
kötelesek távozás előtt visszaszolgáltatni.

13.3. Juttatások, segélyek

Az iskolai alapítványok a szülő írásos kérelmére kedvezményt, egyéb térítést is adhatnak,
illetve az osztályfőnök írásos kérelmére, melyről az iskola intézményvezetője/tagintézményvezetője vagy a kuratórium dönt, bizonyos térítési díjak esetében.

14. A foglalkozásról való távolmaradással kapcsolatos szabályok
14.1. A tanulói hiányzás igazolása

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való
távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni.
A szülő tanévenként 3 tanítási napról való hiányzást igazolhat. A tanuló számára utólag
távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként 3
napig az osztályfőnök, ezen túl az intézményvezető, a tagintézmény-vezető dönt. A döntés
során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi
mulasztásainak mennyiségét és azok okait.
VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Oldal 25

HÁZIREND
14.2. A mulasztás igazolásának módja






A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba, az
osztályfőnök pedig a tájékoztató füzetbe bejegyzi. A mulasztott órák heti összesítését
és igazolását az osztályfőnök végzi. A tanuló hiányzását az iskolában való
megjelenéskor igazolja.
A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlannak kell
tekinteni a vonatkozó szabályok érvényesítésével.
Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló.

14.3. Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje





Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a
gyermekvédelmi felelőssel együtt jár el, kezdeményezik a tankötelezettség
megszerzésére vonatkozó szabálysértési eljárást.
Az igazolatlan mulasztás esetében a jelzés kötelezettség a törvény által meghatározott
szabályok alapján történik. Az osztályfőnök vagy a gyermekvédelmi felelős jelzi a
Gyermekjóléti Szolgálatnak.

14.4. Késés







A tanítási óráról való késés a becsengetés utáni érkezést jelenti.
A későn érkező tanulót „K” jellel és a késés időtartamának megjelölésével kell a
Csoportnaplóba és az Osztálynaplóba bejegyezni. A tanuló köteles igazolni a tanóráról
való késését is. A gyakran késő tanulók írásbeli figyelmeztetést kapnak, ami a
magatartás minősítésébe is beleszámít.
Többszöri késés esetén az osztályfőnök az intézmény vezetőjét, a szülőt értesíti, illetve
indokolt esetben a Gyermekvédelmi szolgálatot is tájékoztatja.
A bejáró tanulók esetében a közlekedési okok miatt késés igazolható.

15. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének
meghatározása
Az iskola a hitoktatókkal történő egyeztetés alapján biztosítja a hitoktatás csatlakozó órában
történő ellátásának lehetőségét.

16. Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó előírás szabályai
A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai:
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Mint jogutód, az iskola szerzi meg a vagyoni jogot minden olyan tanuló által készített
dolog felett, amely tanulói jogviszonyból eredő feladathoz kapcsolódik. Az iskola ezen
jogáról lemondhat.
A tanulót díjazás illeti meg, ha saját tulajdonú tárgyból, anyagból készít alkotást, s az
iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át.
A tanuló az általa rajz, technika, szakköri foglalkozásokon stb. előállított terméket az
értékelés után hazaviheti.
Amennyiben a termék értékesítésre kerül (karácsonyi vásár, stb.), a bevételt a szakkör
újabb anyagköltségére fordítja.

17. A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok


A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, az
iskola minden alkalmazottjának, bérlőnek) meg kell ismernie.
 Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól tájékoztatni kell:
 a tanulókat osztályfőnöki órán,
 a szülőket szülői értekezleten,
 a bérlőket a megállapodás kötésekor.
 A Házirend egy – egy példányát – illetve annak kivonatos változatát – az iskolába
történő beiratkozáskor át kell adni a tanulóknak, illetve a szülőknek, akik a Házirend
elfogadását aláírásukkal jelzik.
 A Házirendről, annak mellékleteiről minden érintett tájékoztatást kérhet
 az iskola intézményvezetőjétől, intézményvezető-helyettesétől,
 diákönkormányzatot segítő tanártól,
 osztályfőnöktől,
 az iskola bármely pedagógusától.
A HÁZIREND egy – egy példánya megtekinthető:
 az irattárban,
 iskolai könyvtárban,
 az iskola intézményvezetőjénél, helyetteseinél, a tagintézmény-vezetőnél,
 osztályfőnöknél,
 a diákönkormányzatot segítő pedagógusoknál,
 a szülőket tájékoztató szekrényben,
 a városi könyvtárban,
 az iskola honlapján: http://vaszarynet.hu
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18. Záró rendelkezések
18.1. Az elfogadás szabályai





A Házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, a szülők javaslatainak figyelembe vételével
az iskolavezetés készíti el.
A Házirend elfogadása előtt a szülői közösség, az Intézményi Tanács és a DÖK
véleményezési jogot gyakorol.
A Házirendet a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető jóváhagyásával lép
hatályba.

18.2. A felülvizsgálat és módosítás rendje






A módosítást kezdeményezheti: diák, pedagógus, bármely iskolai szervezet.
A módosító indítványt az iskola intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
Az eljárási szabályok megegyeznek az elfogadására vonatkozókkal.
Érdemi választ 30 napon belül kell adni, figyelembe véve a törvényben előírtak szerinti
véleményeket.

19. A Vaszary János Általános Iskola Házirendjének elfogadása és
jóváhagyása
Az iskolai Házirendet a Vaszary János Általános Iskola nevelőtestülete 2017. június 26. napján
elfogadta.

A Vaszary János Általános Iskola Házirendjét jóváhagyta:

Rozman Edit
intézményvezető
Tata, 2017.június 27.
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VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA JÁZMIN UTCAI
TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE
Bevezetés
A HÁZIREND a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával, az iskola munkarendjével
kapcsolatos belső szabályozás.

A házirend vonatkozik:





az intézmény valamennyi tanulójára,
az iskola pedagógusaira és más alkalmazottaira,
azon szülőkre, gondviselőkre, akik gyermekük törvényes képviselőjeként
gyakorolják jogukat,
az iskolával bérleti jogviszonyban állókra.

A tanítás és az iskola rendje
Az intézmény nyitva tartása
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 06:30 és 17:00 között van nyitva.
Az iskola udvarát csak pedagógus felügyelete mellett szabad használni.
Reggeli ügyeletet 06:30-tól biztosítunk.
Gyülekezés 7:15-től az iskola udvarán.
Érkezés az iskolába legkésőbb 7:30-ig.
16 és17 között összevont ügyelet működik.
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Az iskolai foglalkozások rendje, mulasztások igazolása
A tanórák 45 percesek, napközis foglalkozások hossza 60 perc.
Az 1. szünet 15 perces, tízórai szünet.
Csengetési rend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7:45-8:30
8:45-9:30
9:40-10:25
10:35- 11:20
11:25-12:10
12:15-13:00
13:05-13:50

Az iskolai távolmaradás igazolását az osztályfőnök ellenőrzi.
A szülő, a tanév folyamán három napot igazolhat gyermekének, melyre az osztályfőnök
adhat engedélyt. Ezen túlmenően a tagintézmény-vezető engedélyezheti a
távolmaradást.
Betegség miatt mulasztott napokat, a tanuló iskolába jövetelének első napján köteles
igazolni. Ellenkező esetben igazolatlan hiányzásnak minősül.
További mulasztás a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ az irányadó.
A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha nem igazolja távolmaradását.
Ha a tanuló a foglalkozások kezdetére nem érkezik meg, késik, akkor azt igazolnia kell.
A késések idejét össze kell adni, ha eléri a 45 percet a késés egy igazolt vagy igazolatlan
órának minősül.

Délutáni foglalkozások rendje
A délutáni szakkörökre, foglalkozásokra a tanulóknak a tanév elején kell jelentkeznie,
a jelentkezés egy tanévre szól. Erről távol maradni csak igazolt hiányzás esetén lehet.
A felzárkóztató foglalkozásokra a tanulókat a tanítók jelölik ki. A tanulók részvétele
ezeken a foglakozásokon kötelező.
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A köznevelési törvény előírásának megfelelően az iskolában tanítási napokon a délutáni
időszakban napközi működik.
A napközis foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével kezdődik és délután 16 óráig
tart. 14 óra és 15:30 között kerül sor a tanulásra. Ez alatt az idő alatt szülő az iskola
épületében nem tartózkodhat.

Ünnepélyek, rendezvények
Az iskolában megrendezett ünnepélyek: évnyitó, október 23., karácsony, március 15.,
évzáró.
Az ünnepélyen a tanulók viselete sötét szoknya vagy sötét nadrág, fehér felső.
Kiránduláson, erdei iskolában, múzeumi, művészeti előadáson a részvétel önkéntes,
erről a szülő, illetve az osztályfőnök dönthet, a felmerülő költségeket a szülő fizeti.
Azok a tanulók, akik nem vesznek részt kiránduláson, erdei iskolai foglalkozáson
kötelesek iskolába jönni.
Az osztályok tarthatnak külön osztályrendezvényt az osztályfőnök felügyeletével, de
erre engedélyt kell kérni a tagintézmény-vezetőtől.

A térítési díj, befizetésére vonatkozó rendelkezések
A térítési díjat a tárgyhóban kell megfizetni, a túlfizetés összege a következő havi
térítési díj összegéből levonásra kerül.
A térítési díj fizetési módja:
- készpénz
A térítési díj befizetése havonta az előzetes értesítés szerinti napokon történik a kijelölt
teremben.
Az étkezés lemondása a gazdasági irodában történik 9 óráig. Az aznapi ebéd elvihető.

Az iskola felszereléseinek, eszközeinek használata
A tanulók óvják az iskola létesítményét, berendezéseit. Az iskola helyiségeit és a hozzá
kapcsolódó területeket rendeltetésszerűen használják, azok állagát óvják meg.
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A tanulók a rájuk bízott taneszközöket, felszereléseket hiánytalanul és sértetlenül
szolgáltassák vissza.
A tanulót a szándékosan okozott kárért felelősség terheli, valamint akkor is, ha nem az
adott helyzetben elvárható módon járt el, és a kár az ő gondatlanságából ered. A tanuló
az okozott kárt köteles megtéríteni, ami szándékos károkozásnál javítás, helyreállítás,
pótlás stb. teljes költségét jelenti.
A tanulók által az iskola területére engedély nélkül behozott tárgyakért, amelyek nem
szükséges részei a tanfelszerelésnek, felelősséget az iskola nem vállal.

A házirend megsértése és annak következményei
A házirendben foglalt általános magatartási és viselkedési szabályok megszegéséért:
-

szóbeli figyelmeztetés jár, ha 1-2 alkalommal történik;
írásbeli figyelmeztetés jár, ha gyakran;
további fokozott fegyelmezetlenségért osztályfőnöki figyelmeztetés, intés,
megrovás tagintézmény-vezetői figyelmeztetés, intés adható;
ezen túlmenően, ha a tanuló kötelességeit súlyosan, illetve kiemelkedő
gyakorisággal megszegi fegyelmi büntetésben részesíthető.

Súlyos fegyelmi vétség, ha a tanuló:
-

tanítási időben engedély nélkül elhagyja az iskolát;
igazolatlanul hiányzik;
az ellenőrző, bizonyítvány, egyéb iskolai dokumentumok bejegyzéseit
meghamisítja;
saját és mások testi épségét veszélyezteti;
társait fizikai vagy lelki erőszaknak teszi ki illetve erre társait felbújtja;
társain nyerészkedik, vagy társaival üzletel;
öltözködése súlyosan kihívó, megbotránkoztató;
sértő, trágár, durva szavakat használ, akár szóban, akár írásban;
obszcén ábrákat, képeket rajzol, vagy mutogat;
viselkedése a közerkölcsöt és a jó ízlést sérti;
társait, különösen a kisebbeket megfélemlíti, bántalmazza, zsarolja;
egészségre ártalmas szert, mérgező anyagot, dohányárut, alkoholt,
balesetveszélyes tárgyat tart magánál;
magatartásával az órai munkavégzést súlyosan akadályozza;
tanórán, tanórán kívüli, szünetekben foglalkozáson kép- és/vagy
hangfelvételt készít;
közösségi oldalakon sértő megjegyzéseket, fényképeket tesz közzé,
személyiségi jogokat sért;
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-

szándékosan súlyos anyagi kárt okoz, rongál;
a pedagógusokkal, vagy az iskola alkalmazottaival tiszteletlenül beszél,
róluk akár szóban, akár írásban tiszteletlenül nyilatkozik.

Jutalmazások
Tanulmányi munkáért
-

szaktanári dicséret,
osztályfőnöki dicséret,
azok a tanulóink, akik négy éven át mindig kitűnő bizonyítványt kaptak 4. év végén
évzáró ünnepségen Jázmin oklevélben részesülnek.

Közösségi munkáért, magatartásért
-

osztályfőnöki dicséret,
tagintézmény-vezetői dicséret.

Tanulmányi- és sportversenyekért
-

iskolai szintű I.-II.-III. helyezésért osztályfőnöki dicséret;
városi szintű I.II.III. helyezésért osztályfőnöki vagy szaktanári dicséret;
kistérségi/megyei szintű I.II.III. helyezésért tagintézmény-vezetői dicséret;
országos szintű I.II.III. helyezésért igazgató dicséret;
IV – X. helyezésért; tagintézmény-vezetői dicséret.

Az iskola magatartás szabályai
A tanuló köteles udvariasan és kulturáltan, az általánosan elvárt magatartási és erkölcsi
normákat betartva viselkedni, azaz
-

társainak és az iskolába lépő felnőtteknek tisztelettudóan, illedelmesen köszönni,
az iskolába ápoltan, tisztán és az életkornak megfelelő öltözetben és hajviselettel
megjelenni,
a tanítási nap végén a tantermeket rendezetten és tisztán hagyni, a szemetet a
padokból és a környékükről eltávolítani,
tanórán kívüli foglalkozásokon, rendezvények, ünnepélyek, kirándulások
alkalmával fegyelmezetten és tisztelettudóan viselkedni,
az iskola berendezéseit, felszerelését rendeltetésszerűen használni, környezetét
óvni, védeni és tisztán tartani,
lehetőségeinek és adottságainak megfelelően maximális szorgalommal és
fegyelemmel részt venni a tanórai munkában és az iskolai élet minden területén.
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Látogatás az iskolában
Tanítási óra csak a pedagógus vagy a tagintézmény-vezető engedélyével előre
egyeztetett időpontban látogatható.
A szülő élhet a látogatás jogával a bemutató órán.
Szülői értekezleteken megjelenése elvárt, fogadóórákon igény szerint vehet részt.

A játszótér és az udvar használatának szabályai
-

a játszóteret csak a délutáni szabadidőben lehet használni 16 óráig,
a játszóteret csak tanári felügyelet mellett lehet igénybe venni,
a játszótéri játékokat a tanulók saját felelősségükre használják,
a játékok épségére köteles a diák odafigyelni és a rendeltetési célnak megfelelően
használni,
a hintázó gyerekek közelében tartózkodni veszélyes,
a forgóhintát maximum 4-en, csak állva használhatják,
a babahintát 6 év alatti gyermekek használhatják,
a mérleghintára csak 2-2-en ülhetnek fel,
a mászókáról leugrani szigorúan tilos,
a játékelemek alatti homok biztonsági okokból nem használható homokozásra,
homokozni csak a kijelölt homokozóban lehet,
a játszóváron fogócskázni tilos,
labdázni csak a sportpályákon lehet,
faház mögé menni tilos,
miután a szülő gyermekét a pedagógustól átvette, a gyermekkel kapcsolatos minden
felelősség rá hárul!
16 óra után az udvar hátsó részén lehet tartózkodni, onnan csak nevelői engedéllyel
lehet távozni!

Hegedüsné André Zsuzsanna
tagintézmény-vezető
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A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLAFEKETE LAJOS TARDOSI
SZLOVÁK NEMZETISÉGI TAGINTÉZMÉNYE HÁZIRENDJE

Elfogadta:

az intézmény nevelőtestülete
2016. szeptember 27-én

A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az Intézményi tanács, az SZKM és a
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Bevezetés
A HÁZIREND alapvető célja, hogy a 2011. CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben,
valamint az annak végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendeletben, továbbá
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint megfogalmazza azon helyi sajátos
elvárásokat, amelyek az iskolával jogviszonyban állók részére kötelező érvényűek.
A Házirend a tanulói jogviszony keletkezésekor lép hatályba s tart annak megszűnéséig. Az
iskola a Házirend kivonatolt, rövidített változatát a tanuló beíratásakor a szülőnek átadja,
illetve biztosítja a részletes Házirend megismerését. A szülő a jogviszony létrehozásával
kötelezettséget vállal az abban foglaltak maradéktalan betartására. Az iskola Házirendjének
megalkotásában, véleményezésében részt vevők célja, hogy az biztosítsa a Vaszary János
Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Szlovák Nemzetiségi Tagintézménye Pedagógiai
programjában és Szervezeti és működési szabályzatában foglaltak maradéktalan teljesülését,
illetve azt, hogy az iskola közösségi életének szervezése valamennyi tanulónknak megfelelő
teret biztosítson egyéni fejlődéséhez, képességei kibontakoztatásához, a társadalmi
együttélés szabályainak betartásához.
A Házirend hatálya
A Házirend vonatkozik:
 az intézmény valamennyi tanulójára,
 az iskola pedagógusaira és más alkalmazottaira,
 azon szülőkre, gondviselőkre, akik gyermekük törvényes képviselőjeként gyakorolják
jogukat,
 az iskolával bérleti jogviszonyban állókra.
1. A tanítás és az iskola rendje
1.1. Az intézmény nyitva tartása
Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 07.00 órától 17.00 óráig van nyitva. Az
iskola épületét, udvarát csak a nyitva tartási időben, tanári felügyelettel lehet használni.
Az iskola a 7.00-tól érkező tanulók részére reggeli ügyeletet biztosít.
Gyülekezés: 7.45-tól az udvaron, 7.50-től felvonulás a termekbe.
A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb 15 perccel az órakezdés előtt.
A délutáni órák 14.00 órakor kezdődnek.
A tanórák 45 percesek.
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Csengetési rend az iskolában:
1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

5. óra

6. óra

8.00–8.45

8.55–9.40

9.55–10.40

10.50–11.35 11.45–12.30 12.35–13.20

7. óra

8. óra

14.00–14.45 14.50-15.35
1.2. Becsengetés után tanulóink – a lezárt termek kivételével – kötelesek a tantermekben
tartózkodni. Ha a tanuló a tanítási óráról késik, a késés időtartamát az órát tartó pedagógus a
naplóban rögzíti. A késő tanuló az óráról nem zárható ki. Ha a tanuló késéseinek időtartama
eléri a 45 percet, a legutolsó késés óráját igazolatlannak tekintjük.
1.3. A tanulók a testnevelési és tömegsport órákon becsengetéskor átöltözködve várják a
tanárt.
1.4. Az iskola épületét, udvarát tanulóink tanítási időben nem hagyhatják el. Rendkívüli
esetekben az iskola elhagyása kizárólag a szülő előzetes kikérőjével történhet. Az óraközi
szünetekben diákjaink jó időben az udvaron, rossz idő esetén osztálytermükben/tanulószobai
teremben tartózkodhatnak. A 2. szünetben a tanulók az osztálytermükben fogyasztják el
tízóraijukat.
1.5. A diákok ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a szünetekben vagy a tanítási órák
után kereshetik föl. A tanulók a testnevelési órára a szaktanár vezetésével a főbejáraton
keresztül vonulhatnak át.
1.6. A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig – időpont-egyeztetés
után – a megbeszélt időpontban kereshetik föl az iskola tanárait. Tanítási napokon a hivatalos
ügyek intézése az iskolatitkári irodában 8.00 – 14.00 óra között történik. Idegen személyek az
épületben nem tartózkodhatnak.
1.7. A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet (pl. étkezés, rágózás), amely
a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja vagy balesetveszélyes.
Az iskolában és az iskolai rendezvényeken a diákok számára audioeszközök, mobiltelefon és
az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat csak kikapcsolt
állapotban, táskájukban tarthatják.
1.8. Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden tanuló, pedagógus és alkalmazott csak saját
felelősségére hozhat az iskolába. Szükség esetén azokat tanulók esetében az osztályfőnök,
munkavállalók esetében az iskolatitkár megőrzésre átveszi. Az iskola felelősséget csak a
megőrzésre leadott tárgyak esetében vállal.
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1.9. Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére. Igénylésüket
minden tanév végén, illetve pótlólag a tanév elején a szülő aláírásával ellátva adhatják le. A
menzai térítési díjakat legkésőbb minden hónap 2. hetében, pótbefizetés esetén a hónap 2526. napján kötelesek befizetni. Az étkezést előző nap 9 óráig lehet lemondani.
1.10. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai
könyvtár állományából biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges
köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket kölcsönözhetik. A tankönyvrendelést – a
pedagógusok véleményének kikérésével – a tagintézmény-vezető által megbízott
tankönyvfelelős készíti el. A tagintézmény-vezető tájékoztatja a szülőket a megrendelt
tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség
véleményezze. A tagintézmény-vezető elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési
adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.
1.11. Az intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak,
amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével
összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és a jogszabályban
meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadja alkotójának.
Egyedi esetekben a díjazásról a tanuló (törvényes képviselője) és az iskola írásbeli
megállapodást köt.
1.12. Az intézmény a kötelező tanórák után napközit és tanulószobai foglalkozásokat szervez.
1.13. A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár
engedélyével lehetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben tartani,
az okozott kárért – a jogszabályok előírásai szerint – anyagilag felelősek. A szaktanár
felügyelete és irányítása mellett diákjaink kötelesek közreműködni az általuk használt szakmai
eszközök és környezetük rendben tartásában.
1.14. 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 tanulók kötelesek betartani az egyes szaktantermekre
vonatkozóan meghatározott, ott közzétett működési szabályokat, a baleset- és munkavédelmi
tájékoztatóban meghatározott biztonsági szabályokat.
1.15. A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni a tagintézmény-vezetőnek. A bombariadó
és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény szervezeti és
működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a diákokkal.
1.16. Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a
dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek pl. energiaitalok fogyasztása.
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2. A hiányzások igazolásának rendje
2.1. A tanulók osztályzatait, igazolt és igazolatlan mulasztásait, késéseit, továbbá dicséreteit
és elmarasztalásait a pedagógusok a naplóban rögzítik.
2.2. Tanulóink hiányzásának igazolását az osztályfőnökök végzik. A tanulók hiányzásukat öt
munkanapon belül kötelesek igazolni. Az orvosi igazolást az ellenőrzőbe kell bejegyeztetni,
amit az egyik szülőnek alá kell írnia. A szülői aláírás nélkül az orvosi igazolás nem fogadható el
a hiányzás igazolásaként.
2.3. Tanulóink évente legföljebb három nap időtartamra engedélyt kaphatnak a
távolmaradásra (az egy vagy több órás hiányzás is egy nap hiányzásnak számít). A három napot
meghaladó, előre látható hiányzáshoz az osztályfőnök javaslata alapján az tagintézményvezető engedélye szükséges.
3. A tanórán kívüli tevékenység
3.1. Az iskola ünnepélyein ünneplő ruha viselése kötelező. Az ünneplő ruha a lányoknak sötét
szoknya vagy nadrág és fehér blúz; fiúknak sötét nadrág, fehér ing. A diákok öltözködésében
mértéktartásnak kell érvényesülnie, a kirívó öltözködés, arc-, köröm- és hajfestés, valamint
testékszer viselése kerülendő.
3.2. Testnevelés és tömegsport órán az alábbi felszerelések szükségesek: kék nadrág, fehér
póló, fehér zokni, gumitalpú tornacipő.
3.3. A sportcsarnok és az udvar a tanulók rendelkezésére áll az iskolai munkaterv és órarend
szerint. Az egyéni és közösségi igényeket a testnevelő tanárokkal és a tagintézmény-vezetővel
kell egyeztetni.
3.4. A számítógépeket az órát tartó, a kezelésért felelős pedagógusok felügyelete mellett, a
szaktanterem rendjét meghatározó szabályzatban rögzített módon használhatják diákjaink.
3.5. A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán
kívüli foglalkozások (pl. osztálykirándulások és iskolai szervezésű táborok, kirándulások,
versenyek) lebonyolításakor is érvényesek.
4. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei
4.1 Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki
kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben
részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki a tőle
elvárhatónál jobb teljesítményt ér el, eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló
sportteljesítményt ért el, a közösségi életben tartósan jó munkát végez.
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4.2 Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket adjuk: szaktanári,
osztályfőnöki, tagintézmény-vezetői és nevelőtestületi dicséret. Az egész évben kiemelkedő
munkát végző tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell
vezetni. Azok a tanulók, akiknek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi,
sport, kulturális versenyek győztese, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka
részese, stb.), jutalmát a ballagási vagy a tanévzáró ünnepélyen az iskolaközösség előtt
nyilvánosan veszik át.
4.3 Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben
részesül. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés,
osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki rovó, tagintézmény-vezetői
figyelmeztetés, intés, rovó. A fegyelmező intézkedésekről a szülőket az ellenőrzőben
tájékoztatja az iskola.
5. A diákok jogai és kötelességei
5.1. A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni
és kollektív jogait. Az iskola Pedagógiai programja, SzMSz-e és Házirendje az iskola honlapján
bármely érdeklődő rendelkezésére áll.
5.2. A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog,
a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes
bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz való jog.
5.3 Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett
véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az iskola
tagintézmény-vezetője, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, egy osztály diákbizottsága. A
szervezett véleménynyilvánítás terveit a kezdeményező egyeztetni köteles az iskola
tagintézmény-vezetőjével.
5.4. A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson
minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről,
továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekben.
5.5. Diákjainknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel
hamarébb tájékoztatást kapjanak. A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell
javítani. Amennyiben a kijavított dolgozatokat a tanulók a fenti határidőn belül nem kapják
meg, észrevételezhetik az osztályfőnöknek, a tagintézmény-vezetőnek. A számonkérés nem
lehet a fegyelmezés eszköze. Az óra alatti magatartást nem értékelhetjük tantárgyi
osztályzattal. Az előző óra anyaga bármikor bejelentés nélkül is számon kérhető írásban és
szóban is. Az érdemjegyet hibás bejegyzés esetén csak a szaktanár vagy az osztályfőnök
javíthatja hivatalos módon. A témazáró dolgozatokat egy évig őrzi meg az iskola. A szülő
kérésére azt a szaktanár köteles megmutatni.
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5.6. Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola
diákönkormányzatáért felelős pedagógusával tart kapcsolatot, problémáival és kérdéseivel
közvetlenül az iskola tagintézmény-vezetőjét is megkeresheti.
5.7. Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai
közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül saját
környezetének rendben tartása, foglalkozások, rendezvények lebonyolítása.
5.8.Tanulóink számára az intézmény Szervezeti és működési szabályzatában a tanulókra
vonatkozó előírások, valamint az iskola létesítményeinek (számítógépterem, tornacsarnok)
használati rendjét szabályozó utasítások betartása kötelező.
5.9. A tanuló köteles a Pedagógiai programban meghatározott tanulmányi kötelezettségének
eleget tenni, készülni a tanórákra, házi feladatait elkészíteni. Minden tanítási órára köteles
elhozni a tanuláshoz szükséges eszközeit, és óra előtt azt előkészíteni. Tájékoztató füzetét
köteles mindennap magával hozni, azt a tanórákon a padjára kitenni, érdemjegyeit
haladéktalanul beíratni, aláíratni.
5.10. Az iskola bármely írásos üzenetének láttamozása a szülők kötelessége. A Tájékoztató
füzet hivatalos irat, ennek rongálása, firkálása tilos. A Tájékoztató füzet elvesztését
haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek. Az ellenőrző gyakori, illetve huzamosabb
hiánya esetén az osztályfőnök értesíti a szülőket.
5.11. A diák köteles a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon részt venni,
fegyelmezetten dolgozni, tiszteletben tartva társai tanuláshoz való jogát, tanulótársainak,
tanárainak és az iskola minden dolgozójának emberi méltóságát.
5.12. Az iskolai tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása
minden tanulóra nézve kötelező.
Megnyilvánulásaikban ügyeljenek a hangerőre, a hangnemre, mellőzzék a durva, sértő
kifejezéseket. Az udvarias viselkedés szabályainak betartását az iskola elvárja diákjaitól
(köszönés, felnőttek, társak megszólítása).
5.13. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére
az osztályfőnöke (távolléte esetében a tagintézmény-vezető) vagy a részére órát tartó
szaktanár engedélyével hagyhatja el. A napköziből, tanulószobáról a tanuló önállóan csak a
szülő írásos engedélyével, az abban megjelölt időpontban távozhat.
5.14. Az iskola területén mobiltelefonnal, fényképezőgéppel vagy egyéb eszközökkel kép-,
hang- és videofelvételek készítése engedély nélkül tilos.
5.15. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, az iskola
rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi
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szabályok betartásáért, az iskola Szervezeti és működési szabályzatában, valamint a
Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. Minden tanuló feladata, hogy az iskola
rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse.
5.16. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
Hetesek: A hetesek megbízatása egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.
Tanulócsoportonként 2-2 tanuló felelős az osztályközösség és a terem rendjéért. A hetesek
feladatai: gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla,
szellőztetés, stb.); a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik; a tanteremben vigyáznak a
tanulók felszerelésére; az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály
rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; az órát tartó nevelőnek az óra elején
jelentik a hiányzó tanulókat; ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik
meg a tanterembe, jelzik azt a tagintézmény-vezetői irodában; az óra végén a táblát letörlik,
ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát.
Tanórák után minden osztály köteles a tantermét rendezetten elhagyni: a padokban nem
maradhat szemét, az utolsó órát követően a székeket felteszik a padokra, a világítást
lekapcsolják, az ablakokat bezárják.
Ügyeletesek: Iskolánk területén a délelőtti ügyeletet - napi váltásban - ügyeletes nevelők látják
el a diákügyeletesek segítségével. Őket önkéntes jelentkezés alapján az osztályfőnök bízza
meg a feladatok ellátására.
6. A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok
A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintett (tanulónak, szülőnek, az iskola minden
alkalmazottjának, bérlőnek) megismerni. Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend
előírásairól tájékoztatjuk a tanulókat osztályfőnöki órán, a szülőket szülői értekezleten, a
bérlőket a megállapodás megkötésekor.
Házirend egy – egy példányát – illetve annak kivonatos változatát – az iskolába történő
beiratkozáskor átadjuk a tanulónak, illetve a szülőknek, akik a Házirend elfogadását
aláírásukkal jelzik.
A Házirendről, annak mellékleteiről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola
intézményvezetőjétől, a diákönkormányzatot segítő tanártól, osztályfőnöktől, az iskola
bármely pedagógusától. A Házirend egy – egy példánya megtekinthető: az irattárban, a
tagintézmény-vezetőnél, osztályfőnököknél, a diákönkormányzatot segítő pedagógusoknál, a
falu könyvtárában, az iskola honlapján: http://tardosiiskolahu.web-server.hu/
Az iskola Házirendjének betartása a Vaszary János Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Szlovák
Nemzetiségi Tagintézménye minden diákjának, pedagógusának, munkavállalójának és az
iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek alapvető kötelessége.
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A Házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el, amelynek során az intézményi tanács, az
SZMK és a diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta, amit jelen aláírásukkal
megerősítenek.
Tardos, 2016. szeptember 27.

Juhász Krisztina
tagintézmény-vezető
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1. sz. melléklet: Az osztályvizsga követelményei, a vizsgára jelentkezés
módja és rendje
1.1 A vizsgaszabályzat célja

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi
vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az
iskola Pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni, vagy a Pedagógiai
programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeretné a
követelményeket teljesíteni.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
1.2 A vizsgaszabályzat hatálya

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozó vizsgákra
 különbözeti vizsgákra
 javítóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít
 kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az
intézménybe, és ennek feltételeként az intézményvezetője különbözeti vizsga
letételét írja elő
A vizsgaszabályzat hatálybalépése a 2013/2014-es tanév végén megszervezendő vizsgáktól
érvényes, és határozatlan időre szól.
Minden vizsga írásbeli, szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai
programja alapján.
1.3 Az értékelés rendje

A tanulmányok alatti vizsgák típusai:
Osztályozó vizsga: a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó
vizsgát kell tennie, ha
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget
 tanulmányait magántanulóként folytatja
 az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 250
tanóránál többet mulasztott, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc
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százalékánál többet mulasztott, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt
érdemjeggyel értékelhető, és a nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsgát
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet.
Javítóvizsga: a tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha:
 tanév végén elégtelen osztályzatot kapott
 a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt
vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le
 az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott
Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető. Június 15-ig
minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni. A tanulót a
vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.
Pótló vizsga: amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan
távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban
kell letenni az elmaradt vizsgarészekből.
1.4. A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása

A vizsgabizottság minimum három főből áll:
 elnök felel a szabályok betartásáért
 kérdező tanár megfelelő szakos tanári végzettséggel
 ellenőrző tanár, ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet
Az intézményvezető felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.
A tanulmányok alatti írásbeli vizsgák általános szabályai:







a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet
a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy
megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot
a feladatlap megoldásának ideje 45 perc
a vizsgán használható segédeszközöket- a szaktanár tájékoztatása alapján- a tanuló
hozza magával
egy vizsganapon három írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell
biztosítani
ha a vizsgázó az írásbeli vizsga alkalmával szabálytalanságot követ el, a felügyelő
tanár e tényt jegyzőkönyvben rögzíti, felvezeti a feladatlapra, és jelenti az
intézményvezetőnek

A tanulmányok alatti szóbeli vizsga általános szabályai:



egy napon három szóbeli vizsga tehető le
a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie
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a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helyiséget kell biztosítani
a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó
segédeszközökkel készül az önálló feleletre
a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő
a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja
a felelet maximum 10 percet tarthat
ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy
alkalommal póttételt húz
két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet
ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti,
jegyzőkönyvet készít, és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről
szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az intézményvezetőt, aki
a törvények alapján dönt

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag. A
vizsgák részeit és az értékelés rendjét a helyi tanterv alapján az alábbiak szerint határozzuk
meg: az elméleti tárgyakból van írásbeli és szóbeli vizsga, testnevelésből és informatikából
csak gyakorlati vizsgarész van.
Az értékelés:
0-35%:
elégtelen
36-55%:
elégséges
56-75%:
közepes
76-90%:
jó
91-100%:
jeles
A sávos határoktól a tantárgy és a tananyag jellegétől függően ±5%-kal a pedagógus eltérhet.

VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Oldal 47

HÁZIREND

1.5. A vizsgatárgyak követelményei (minimum követelmények)

angol nyelv

készült az Oxford University Press kiadó helyi tanterv ajánlása és a NAT idegen nyelv
kerettanterv felhasználásával
4. osztály (heti 2 óra)
A kerettanterv az 1–4. évfolyamok anyanyelven megismert témaköreire,
beszédszándékaira, fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott
szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a
cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas
válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek
használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). A gyerekek órai beszédének
természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerősítésként
használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan.
A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű
mondat szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerű várni, amíg a
gyerekekben felmerül erre az igény.
Témakörök
Én és a családom. Családtagok bemutatása, születésnap.
Otthonom, szűkebb környezetem, kedvenc játékaim, kedvenc állataim.
Iskola, tárgyak a tanteremben, osztálytársak.
Étkezés, néhány élelmiszer neve és leírása.
Idő: a hét napjai napszakok, az óra.
Öltözködés, ruhadarabok, kedvenc ruháim.
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A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése

A tanuló
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, legfeljebb kétmondatos kérést, utasítást
megért, arra cselekvéssel válaszol;
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan
megért.
 rövid, egyszerű szövegekben felismeri az ismerős szavakat, fordulatokat, és képes ezekből
a lehetséges tartalomra következtetni.
Beszédkészség

A tanuló
 hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű szövegeket (legalább néhány mondókát,
verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál.
 ismert témákról, a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, eseményekről képes
röviden, nonverbális elemekkel támogatva beszélni.
 törekszik az angol nyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
elsajátítására.
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.
 követi az ismert témákról elhangzó szöveg írott változatát.
 bekapcsolódik olvasást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
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.
 bekapcsolódik írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekbe.
A fejlesztés várható eredménye a 4. évfolyam végén KER szintben még nem adható meg.
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5. osztály (heti 3 óra)
Témakör
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
Az angol nyelvű országok; házak, helynevek Angliában
A továbbhaladás feltételei
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.

VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Oldal 50

HÁZIREND
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. osztály (heti 4 óra)
Témakör
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
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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
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben
fontos információt megtalál;
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 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.
A fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint.

Szintleírások (a KER alapján)
A1, minimumszint
Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon
alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud
mutatkozni, be tud mutatni másokat; válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre (például,
hogy hol lakik), ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen
jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél
és segítőkész.
Olvasott szöveg értése
Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban,
katalógusokban.
Hallott szöveg értése
Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen
környezetére vonatkoznak.
Beszédkészség
Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és
megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű
fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.
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Interakció
Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes
egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és
módosításokra.
Íráskészség
Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.
Nyelvhelyesség
Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és
mondatfajtát. Alapszókincse van, amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó szavakból
és fordulatokból áll.
7. osztály (heti 4 óra)
Témakör
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;
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt
kiszűri;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg
lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott szövegből kikövetkezteti.
Beszédkészség
A tanuló
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre 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.
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8. osztály (heti 4 óra)
Témakör
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;
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 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni;
 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben
képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.
Beszédkészség
A tanuló
 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.
A fejlesztés várható eredménye a 8. évfolyam végén a KER szerinti A2 szint.
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A2, alapszint
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és
családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és
begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon
információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel
kapcsolatos dolgokról.
Olvasott szöveg értése
Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja
keresni.
Hallott szöveg értése
Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert dologról van szó.
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.
Beszédkészség
Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen
információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a társasági
beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.
Interakció
Fel tud tenni kérdéseket, és tud egyszerű állításokra reagálni. Tudja jelezni, mikor követi a
kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja tartani a
beszélgetést.
Íráskészség
Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.
Nyelvhelyesség
Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat.
Szókincse elegendő alapvető kommunikációs szükségletek kielégítésére.
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Minimum követelmények
Német nyelv

4. évfolyam
Témakör:
CSALÁD : bemutatkozás, családtagok, legközelebbi rokonok
Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása
Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése, dalok, kiszámolók
Összefüggő beszéd: bemutatás, bemutatkozás, lakóhely megjelölése
Fogalomkörök: a főnevek neme, csoportosítása, a német szavak kiejtése és helyesírása
Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid mondatok másolása
Témakör:
OTTHON: emberek és tárgyak a közvetlen környezetünkben
Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása
Szókincs: egymás köszöntése ,személyek és tárgyak megnevezése
Összefüggő beszéd: különböző köszönési formák
Fogalomkörök: a névelők használata, a sein ige egyes- és többes szám 3. személyű alakja
Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok, valamint
olvasott szöveg másolása
Témakör:
OTTHON: tárgyak a házban és a lakásban
Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása,
Szókincs: köszönési formák az egyes napszakokban
Összefüggő beszéd: köszönési formák gyerekek és felnőttek között, kérdés – válasz gyakorlása
különböző kérdőszókkal
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: egyetértés, egyet nem értés kifejezése
Fogalomkörök: kiegészítendő kérdő mondatok wer, was és wo kérdő szókkal; a létige helye a
kijelentő és kiegészítendő kérdő mondatokban;
egyszerű irányok megadása, helyhatározók használata
Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok leírása, szövegek
másolása
Témakör:
OTTHON : a nappali
Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása,
Szókincs: berendezési tárgyak a nappaliban, helyhatározós kifejezések
Összefüggő beszéd: kérdés – válasz gyakorlása különböző kérdőszókkal
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: csodálkozás kifejezése érdeklődés a
beszélgetőpartner hogylétéről – válasz
Fogalomkörök: a kijelentő mondatok bővítése helyhatározós kifejezésekkel, jelzőkkel;
kérdésszerkesztés, az ist és sind helyes használata
Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok leírása,
másolása.
Témakör:
OTTHON: a gyerekszoba, kedvenc játékok
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Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása,
Szókincs: a gyerekszoba tárgyai, azok bemutatása, egyszerű cselekvések
Összefüggő beszéd: érdeklődés a beszélgetőpartner hogylétéről – válasz
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: vélemény árnyaltabb kifejezése
Fogalomkörök: kiegészítendő kérdés szerkesztése wer, was, wo és wie kérdőszókkal, egyenes
– fordított szórend, kiemelés, az auch helye a mondatban.
Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok leírása, szövegek
másolása.
Témakör:
OTTHON- ÉTKEZÉS: a konyha, a reggeli
Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása, rövid szöveg lényegének megértése
Szókincs: a konyha tárgyai, élelmiszerek, italok, versek, kiszámolók
Összefüggő beszéd: beszélgetés reggeli közben
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: érdeklődés kifejezése , utasítások reggel az
iskolában
Fogalomkörök: főnevek helyettesítése személyes névmással
Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok leírása,
másolása.
Hallott szöveg értése: szövegértelmezés: igaz-hamis;
Témakör:
CSALÁD: napirend: egy reggel
Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása, rövid párbeszéd lényegének
megértése, szövegértelmezés
Szókincs: azonosítás, néhány tulajdonság megnevezése
Összefüggő beszéd: beszélgetés telefonon
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: bosszúság , tetszés kifejezése
Fogalomkörök: a sein ige jelen ideje
Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok alkotása,
másolása, egyszerű hiányos szöveg kitöltése megadott szavakkal.
Témakör:
ISKOLA: iskolám, osztálytermem
Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása, rövid leírás lényegének megértése
Szókincs: iskolával kapcsolatos kifejezések, az osztály berendezési tárgyai
Összefüggő beszéd: az osztály rövid leírása, tárgyak bemutatása
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: utasítások az iskolában ,visszakérdezés,
tetszés kifejezése
Fogalomkörök: a határozatlan névelő
Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok írásbeli alkotása,
válasz megfogalmazása.
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Minimum követelmények
Német nyelv
5. évfolyam
Témakör: TERMÉSZET, ÁLLATOK:állatok és növények a környezetünkben,
tulajdonságok
Olvasott szöveg értése: kép és szöveg összekapcsolása, rövid leírás lényegének megértése
Szókincs: személyek és tárgyak tulajdonságainak megnevezése
Összefüggő beszéd: társalgás emberekről, állatokról, tárgyakról; kérdés-válasz gyakorlása
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: véleménynyilvánítás emberekről, tárgyakról,
tulajdonságaik alapján
Fogalomkörök: Állatok, növények a környezetünkben, tulajdonságok, színek, ellentétpárok, a
melléknév, mint az összetett állítmány névszói része.
Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, rövid kijelentő és kérdő mondatok alkotása, válasz
megfogalmazása, egyszerű hiányos szöveg kitöltése megadott szavakkal.
Témakör: CSALÁD:családi élet, emberi tulajdonságok, egyszerű személyleírás
Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése
Szókincs: külső és belső tulajdonságok
Összefüggő beszéd: tulajdonságokkal kapcsolatos kérdés és válasz
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: érdeklődés kifejezése
Fogalomkörök: igenlés a ja szóval, tagadás a nein tagadószóval;
Íráskészség: a tanult szavak helyes leírása, válasz megfogalmazása, egyszerű hiányos szöveg
kitöltése megadott szavakkal.
Témakör: ORSZÁGISMERET – A VÁROS; AZ EMBER
Hamburg; a hamburgi kikötő; az ember – az emberi test
Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése –kulcsszavak keresése
Szókincs: a kikötő életével kapcsolatos kifejezések , a testrészek elnevezése
Összefüggő beszéd: kérdezés számokra, mennyiségekre – válaszadás
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: tetszés kifejezése , egyetértés változatosabb
formája
Fogalomkörök: tőszámnevek 1–20 –ig, a főnevek többes száma
Íráskészség: eldöntendő kérdő mondatok alkotása, válasz megfogalmazása, egyszerű hiányos
szöveg kitöltése megadott szavakkal.
Témakör:
CSALÁD:a családi élet munka után, tevékenységek otthon
Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése –kulcsszavak keresése szó és
kép alapján, szövegértelmezés
Szókincs: cselekvés kifejezése, szabadidős tevékenységek
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Összefüggő beszéd: érdeklődés személyek cselekvéséről , rövid ismertetés a családtagok
munka utáni / esti tevékenységéről képek segítségével.
Fogalomkörök: az igék ragozása, tőhangváltás (ä, i, ie)
Íráskészség: tevékenységek rövid leírása, válasz megfogalmazása, egyszerű hiányos szöveg
kitöltése megadott szavakkal.
Témakör:
SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS: szabadidős tevékenységek, zene
Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése –szövegértelmezés
Szókincs: szabadidős tevékenységek megnevezése
Összefüggő beszéd: mesélés a kedvenc időtöltésről, kedvenc zenéről, együttesről érdeklődés
különböző tevékenységekről
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: valaminek a kedvelésének/nem kedvelésének
kifejezése
Fogalomkörök: az igék ragozása
Íráskészség: válaszok megfogalmazása, egyszerű hiányos szöveg kitöltése megadott
szavakkal.
Témakör:

TERMÉSZET, ÁLLATOK:
állatok az állatkertben és a szabadban, növények az erdőben
Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése –szövegértelmezés
Szókincs: állatok megnevezése az állatkertben és az erdőben, erdei növények megnevezése
Összefüggő beszéd: beszélgetés az állatokról, növényekről és a természetről
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: öröm, csodálkozás kifejezése ,figyelmeztetés
Fogalomkörök: a határozott– és a határozatlan névelők tárgyesete, a tárgyeset kérdőszói
Íráskészség: válasz megfogalmazása, hiányos szöveg kitöltése megadott szavakkal.
Témakör:

CSALÁD, SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS:
családi kapcsolatok, hobby, gyűjtemények

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus / leírás lényegének megértése –szövegértelmezés
Szókincs: családtagok, barátok cselekvései, szabadidővel kapcsolatos tevékenységek,
kifejezések ), családi viszonyok kifejezése
Összefüggő beszéd: mesélés a kedvenc időtöltésről, érdeklődés hobby iránt, családi
kapcsolatok kifejezése
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: csodálkozás, tetszés kifejezése ,dicsekvés,
veszekedés
Fogalomkörök: a haben ige, a főnevek tagadása kein tagadó névelővel
Íráskészség: szabadidővel kapcsolatos szavak, kifejezések helyes leírása
Témakör:

TÁGABB KÖRNYEZETÜNK: A VÁROS ÉS A FALU
vidéki élet, városi élet jellemzői
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Olvasott szöveg értése: rövid beszámoló, és rövid dialógusok lényegének megértése,
szövegértelmezés képek alapján
Szókincs: a vidéki és a városi élet jellemzőinek megnevezése
Összefüggő beszéd: mesélés a lakóhely jellemzőiről
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: csodálkozás, tetszés kifejezése,kíváncsiság
kifejezése
Fogalomkörök: személyes névmások tárgyesetű alakja
Íráskészség: Egyszerű kérdésekre válaszok megfogalmazása
Témakör:
órarend

ISKOLA – NAPIREND:a hét napjai, heti program, iskola, tantárgyak,

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése, szövegértelmezés képek alapján
Szókincs: a napszakoknak és a hét napjainak megnevezése ; a tantárgyak megnevezése,
tevékenységek a tanórákon, rímek, kiszámolók
Összefüggő beszéd: beszélgetés a heti programról , tantárgyak jellemzése
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: tanórákkal kapcsolatos alapattitűd kifejezése ,
érdeklődés kifejezése
Fogalomkörök: időhatározós kifejezések: a hét napjai, napszakok, kérdőszó
Íráskészség: tantárgyak, napok helyes leírása
Témakör:
télen

IDŐ, IDŐJÁRÁS: az évszakok, tevékenységek tavasszal, nyáron, ősszel és

Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése, szövegértelmezés képek alapján
Szókincs: az évszakok jellemzői, tevékenységek
Összefüggő beszéd: mesélés az évszakokról, beszélgetés a kedvenc évszak/hónap jellemzőiről
képek segítségével.
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: érdeklődés kifejezése
Fogalomkörök: a hónapok és az évszakokkal képzett időhatározós kifejezések
Íráskészség: évszakokra jellemző szavak, kifejezések csoportosítása. Évszakok, hónapok
helyes leírása.
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Minimum követelmények
Német nyelv
6. évfolyam
Témakör:

CSALÁD – OTTHON: a ház / lakás, ahol élünk,
lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi
Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése, szövegértelmezés képek alapján
Szókincs: tárgyak a házban / lakásban –az előzőekben tanultakra építve, azt kiegészítve, a ház
közvetlen környezete
Összefüggő beszéd: mesélés a saját házról, lakásról, a saját szobáról, beszélgetés a családi élet
mindennapjairól
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: indulatok, érzelmek
megjelenítése, kérés, utasítás, parancs, tiltás kifejezése helyeselés kifejezése
Fogalomkörök: a felszólító mód; a birtokos névmások
Íráskészség: ház, lakás részei, szobák, bútorok helyes leírása
Témakör:
VÁSÁRLÁS :a szupermarketben, élelmiszerek vásárlása
Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése, szövegértelmezés képek alapján
Szókincs: élelmiszerek neve, az egyes élelmiszerfajták vásárlással összefüggő kifejezések,
mértékegységek neve
Összefüggő beszéd: beszélgetés a kedvenc ételekről, italokról, az egészséges táplálékokról
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: kérdés-válasz vásárlás közben, udvariassági
formulák
Fogalomkörök: számok 100-ig, a mértékegységek jellegzetessége a németben; a backen és
braten igék sajátos használata, a wissen ige
Íráskészség: bevásárló lista összeállítása képek segítségével, szavak helyes leírása
Témakör:
OTTHON: házimunkák, munka a lakásban és a ház körül
Olvasott szöveg értése: rövid szöveg lényegének megértése, szövegértelmezés képek
segítségével
Szókincs: házi munkák háztartási takarító eszközök megnevezése
Összefüggő beszéd: beszélgetés a kedvenc ételekről, italokról, az egészséges táplálékokról
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: szívesen és nem szívesen végzett
házimunkákra való kérdezés/arra válasz valaminek a kedvelésének-nem kedvelésének
kifejezése,
Fogalomkörök: a főnevek részes esete; a lieben, mögen és gern haben / machen igék helyes
használata
Íráskészség: Kifejezések gyűjtése képek segítségével: Milyen házimunkákban segítek otthon?

Témakör:

CSALÁD – OTTHON: vacsora készítése, a családi élet este
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Olvasott szöveg értése: rövid dialógus lényegének megértése, szövegértelmezés képek
alapján, a már ismert szavak segítségével a lényeg megértése
Szókincs: élelmiszerek, ételek, amelyeket rendszerint vacsorára (vagy reggelire) fogyasztunk
Összefüggő beszéd: mesélés az esti étkezési szokásokról – mit vacsorázik a család, mit
csinálnak közösen otthon esténként a családtagok
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: kérés kifejezése – bitte helye (Hole mir bitte
Apfelsaft! Bitte, koche mir einen Kaffee! Lieber Tee, bitte!,
Fogalomkörök: a személyes névmások részes esetű alakja, páros kötőszók
Íráskészség: rövid beszámoló készítése képek segítségével: reggelim és vacsorám
Témakör:
FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG: Mese feldolgozása (Die Rübe)
Olvasott szöveg értése: a szöveg lényegének megértése – a mese ismerete alapján,
szövegértelmezés képek segítségével. Kérdésekre válaszadás: igaz, hamis
Szókincs: a mese szavai, kifejezései
Témakör:
NAPIREND – ÖLTÖZKÖDÉS: napi program, napirend;
öltözködés, divat
Olvasott szöveg értése: a szöveg lényegének megértése – képek alapján
Szókincs: napi tevékenységekkel összefüggő cselekvések (aufstehen, losgehen, dauern,
anziehen usw.), ruhadarabok megnevezése , azok jellemzői
Összefüggő beszéd: rövid személyes beszámoló a szívesen hordott ruhadarabokról,
beszélgetés saját napirendről képek, előre megadott szavak, kifejezések segítségével,
kérdésekre válaszadás
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: kérdés-válasz a divatról , tetszés-nem tetszés
kifejezése ruhadarabokkal kapcsolatban
Fogalomkörök:óra-idő kifejezése , az um elöljárószó,Uhr-Stunde jelentése;az igekötős igék
Íráskészség: ruhadarabok helyes leírása, óra idővel kapcsolatos feladatok megoldása
Témakör:
CSALÁD: Családi ünnepek, születésnapi party, ajándékozás,
Olvasott szöveg értése: a szöveg lényegének megértése a már ismert szavak segítségével
Szókincs: a születésnappal kapcsolatos tevékenységek, szavak, ételek, italok, kifejezések,
ajándékok
Összefüggő beszéd: saját születésnapról való beszélgetés, kérdésekre válaszadás
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: születésnapi partyra való meghívás, ajándék
megköszönése, gratuláció kifejezése
Fogalomkörök: birtokos névmások 2 – teljes paradigma (mein, dein, sein, ihr, unser, euer,
ihr), óra-idő kifejezése 2
Íráskészség: születésnapi meghívó kiegészítése megadott szavakkal, ételek, italok helyes
leírása
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Témakör:
CSALÁD: a családi élet: egy este otthon; tevékenységek,
kikapcsolódás
Olvasott szöveg értése: a szöveg lényegének megértése a már ismert szavak segítségével,
képek támogatásával
Szókincs: elöljárószók jelentése és használata , irányok kifejezése a társasjátékban használatos
kifejezések
Összefüggő beszéd: egy este otthon – mesélés az esti közös családi programokról
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: játék közben használatos kifejezések ,
bosszúság kifejezése, tetszés kifejezése
Fogalomkörök: az elöljárószók 1 Wohin? és Wo? kérdésre válaszoló elöljárók a legen-liegen,
stellen-stehen, hängen-hängen igepárok használata
Íráskészség: a tárgy és részes esettel álló elöljárószók helyes használata
Témakör:
ORSZÁGISMERET – HAMBURG: tágabb környezetünk: a
nagyvárosi élet jellemzői, látnivalói, felvilágosítás adása, útbaigazítás; a postán
Olvasott szöveg értése: a szöveg megértése képek segítségével, ismeretlen szavakra való
következtetés ismert elemek által, térképen való kiigazodás
Szókincs: egy település helyzetének megadása, látnivalók megnevezése ,a postán használatos
kifejezések, tárgyak megnevezése
Összefüggő beszéd: saját lakóhely bemutatása, kérdésekre válaszadás
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: felvilágosítás kérése – adása, vásárlás postán
segítség kérése
Fogalomkörök: csak tárgy- vagy részes esettel álló elöljárószók: um, bis, für, ohne, entlang;
von, mit, zu; a bis elöljárószó használatának sajátossága (bis, zu oder bis zu?)
Íráskészség: az elöljárószók helyes használata
Témakör:
UTAZÁS: a világ körülöttünk; a Földünk: országok, kontinensek,
óceánok, azok helyzete; utazási lehetőségek, közlekedési eszközök
Olvasott szöveg értése: a szöveg megértése képek segítségével, ismeretlen szavakra való
következtetés ismert elemek által
Szókincs: földrajzi kifejezések: országok, égtájak, kontinensek, vizek megnevezése, utazással
kapcsolatos kifejezések
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: öröm, kíváncsiság ,figyelemfelkeltés,
kifejezése
Fogalomkörök: a település- és országnevek; a nach és in elöljárók használata; a birtokos
névmások tárgyesetben
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Minimum követelmények
Német nyelv
7. évfolyam

Témakör:

UTAZÁS: úti előkészületek, csomagolás

Olvasott szöveg értése: a szöveg megértése képek segítségével
Szókincs: utazással kapcsolatos cselekvések; tárgyak, amelyeket egy útra magunkkal viszünk
Összefüggő beszéd: beszámoló a nyaralás előtti készülődésről (az útipoggyász fontos és nem
fontos részei)
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: akarat, képesség, lehetőség kifejezése,
csodálkozás kifejezése
Fogalomkörök: a határozatlan névelő és a birtokos névmások részes esete elöljárószók
alkalmazásával – a módbeli segédigék (können, wollen) – es gibt használata
Íráskészség: útilista összeállítása képek segítségével
Témakör:

UTAZÁS: az utazási irodában

Olvasott szöveg értése: dialógusok lényegének megértése – kérdések szerkesztése
Szókincs: cselekvések az utazási irodában
Összefüggő beszéd: beszélgetés az utazásról (hová, kivel, hogyan stb.)
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: udvarias kérés , információkérés ,
bocsánatkérés, visszakérdezés
Fogalomkörök: a módbeli segédigék , a mellérendelő összetett mondatok 1 (aber, und, oder,
sondern, denn);magázás
Íráskészség: szövegkiegészítés megadott szavakkal.

Témakör:

KÖZLEKEDÉS:indulás, utazás a repülőtérre, startra várva

Olvasott szöveg értése: a szöveg lényegének megértése képek segítségével, dialógusok
információjának lényege , térkép értelmezése
Szókincs: tevékenységek indulás előtt, közlekedés a városban,a repülőtéren
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: tanácskérés , türelmetlenség
Fogalomkörök: a módbeli segédigék, a módbeli segédigék használatának gyakorlása, a
személyes névmások elöljárószókkal
Íráskészség: módbeli segédigék helyes használata.
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Témakör:

KÖZLEKEDÉS – ISKOLAI ÉLET: a repülőút; ismerkedés, a diákélet

Olvasott szöveg értése: dialógusok információjának kiszűrése, szöveg részleteinek
értelmezése
Szókincs: repüléssel kapcsolatos kifejezések , az iskola, az iskolai élet
Összefüggő beszéd: mesélés az iskoláról, a diákéletről, kérdésekre válaszadás
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: csodálkozás ,tetszés,izgalom kifejezése
Fogalomkörök: a határozott névelők birtokos esetű alakjai, az über elöljárószó jelentései, viel
-viele
Témakör:
ORSZÁGISMERET:Berlin, Bécs, Budapest és Rio de Janeiro
nevezetességei, ismerkedés más népek kultúrájával.
Olvasott szöveg értése: leírások legfontosabb információinak kiszűrése, szöveg részleteinek
értelmezése
Szókincs: nevezetességek megnevezése, jellemzőik
Összefüggő beszéd: mesélés a saját lakóhelyről, annak nevezetességeiről képek segítségével
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: magatartásformák: kontaktus kialakítása,
fizetés, öröm
Fogalomkörök: a határozatlan névelő és a birtokos névmások birtokos esete, dieser, diese,
dieses, diese mutatónévmás használata, alle-alles, igekötős igék (ismétlés)
Íráskészség: üdvözlőlap készítése megadott szavak segítségével

Témakör:

CSALÁD – BARÁTOK: élmények leírása levélben, új lakóhely, barátok

Olvasott szöveg értése: a levél legfontosabb információinak kiszűrése, szöveg részleteinek
értelmezése
Szókincs: az élményleíráshoz kapcsolódó fogalmak és cselekvések
Összefüggő beszéd: átélt élményekről való beszélgetés
Szóbeli interakció : tetszés - nem tetszés kifejezése ; érdeklődés hogylét iránt
Fogalomkörök: a Perfekt képzése, használata, szabályai, a gyenge igék Perfektje; a seit és bei
elöljárószók használata
Íráskészség: perfekt alakok helyes leírása, múlt idejű mondatok alkotása megadott szavak,
képek segítségével
Témakör:

ÜNNEPEK, SZOKÁSOK: húsvéti szokások, hagyományok
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Olvasott szöveg értése: a beszámolók legfontosabb információinak kiszűrése, szöveg
részleteinek értelmezése, globális értés
Szókincs az ünnepekkel kapcsolatos fogalmak, cselekvések
Összefüggő beszéd: mesélés a család ünnepi szokásairól
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: információcsere
Fogalomkörök: az erős igék Perfektje, elöljárószók időhatározói jelentésben
Íráskészség: perfekt alakok helyes leírása, múlt idejű mondatok alkotása megadott szavak,
képek segítségével.
Témakör:
TERMÉSZET, ÁLLATOK: Az esőerdők és Európa állatvilága,
növényvilága, az időjárás
Olvasott szöveg értése: a beszámolók legfontosabb információinak kiszűrése, szöveg
részleteinek értelmezése, globális értés
Szókincs állatok, növények neve , időjárással kapcsolatos kifejezések
Összefüggő beszéd: beszélgetés Magyarország állat- és növényvilágáról, időjárásáról
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: csodálkozás kifejezése ,valaki igazának az
elismerése
Fogalomkörök: a vegyes ragozású igék Perfektje; mellérendelő összetett mondatok szórendje
2 deshalb, so, dann, sonst, trotzdem
Íráskészség: perfekt alakok helyes leírása, múlt idejű mondatok alkotása megadott szavak,
képek segítségével.
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Minimum követelmények
Német nyelv
8. évfolyam
Témakör:

ORSZÁGISMERET: mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik
személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

Olvasott szöveg értése: a szöveg legfontosabb információinak kiszűrése, szöveg részleteinek
értelmezése, globális értés
Szókincs: tulajdonságok, személyleírás kifejezései
Összefüggő beszéd: osztálytársak rövid jellemzése, családtagok tulajdonságairól való beszéd
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: közös program megbeszélése , egymás jellemzése,
véleménynyilvánítás, csodálkozás kifejezése

Fogalomkörök: a melléknév fokozása, hasonlítás als és wie kötőszókkal; mellékmondati szórend 1: dass, ob
Témakör:

UTAZÁS – MÉDIÁK: AZ ÍROTT SAJTÓ: utazás repülővel , újsághírek

Olvasott szöveg értése: globális és szelektív szövegértés, szövegösszefüggések keresése
Szókincs: újsággal kapcsolatos kifejezések, belső tulajdonságok
Összefüggő beszéd: rövid hír ismertetése, barátok, családtagok külső és belső tulajdonságainak
jellemzése
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: utazással kapcsolatos kifejezések
Fogalomkörök: a módbeli segédigék Perfektje; a kérdőnévmások (Über wen? Worüber?), az
évszámok; mellékmondati szórend 2: wenn
Témakör:

EMBER ÉS TÁRSADALOM
utazás: megérkezés; emberi tulajdonságok: karakterek

szembeállítása
Olvasott szöveg értése: globális és szelektív szövegértés, szövegösszefüggések keresése a
szöveg ismert elemeinek alapján
Szókincs: történések a repülőtéren, belső tulajdonságok, tisztálkodással kapcsolatos
kifejezések
Összefüggő beszéd: személyek jellemzése, külső és belső tulajdonságok
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: véleményalkotás emberekről , egyetértés –
egyet nem értés árnyaltabb kifejezése
Fogalomkörök: a melléknevek ragozása 1 – gyenge ragozás, jelzős kapcsolatok
elöljárószókkal ,a visszaható igék jellemzői 1– a visszaható névmások helye az egyszerű
mondatban
Íráskészség: személyleírás készítése: a legjobb barátom / barátnőm , megadott szavak, esetleg
képek segítségével
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Témakör: ÉTKEZÉS, étkezés étteremben, ételféleségek, specialitások, viselkedés az
étteremben
Olvasott szöveg értése: szelektív szövegértés, szövegösszefüggések keresése
Szókincs: ételek, italok nevei, étteremben használt kifejezések
Összefüggő beszéd: beszélgetés az egészséges ételekről
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: rendelés az étteremben, telefonbeszélgetés,
Fogalomkörök: visszaható igék jellemzői 2 – a visszaható névmások helye az összetett
mondatban; mellékmondati szórend 3 (W-Fragen, indirekte Fragesätze)
Íráskészség: ételek, italok helyes leírása

Témakör:
foglalkozások

MÚLTUNK ÉS JÖVŐNK: az emberek életformája régen és most,

Olvasott szöveg értése: szelektív szövegértés, szövegösszefüggések keresése, kép-szöveg
értelmezése
Szókincs: tájékozódással kapcsolatos kifejezések , foglalkozások elnevezése , jellemző
tevékenységek
Összefüggő beszéd: beszélés régi és mai foglalkozásokról, azok rövid jellemzésével
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: ellenkezés-egyet nem értés kifejezése
Fogalomkörök: az elbeszélő múlt (das Präteritum), módbeli segédigék, Präteritum alakja

Témakör:

UTAZÁS – ÜNNEPEK: utazás vonattal; ünnepek

Olvasott szöveg értése: szelektív szövegértés, szövegösszefüggések keresése, ismert szavak
segítségével, szöveg megértése szótárhasználat nélkül -stratégiák
Szókincs: utazással kapcsolatos kifejezések , ünnepekkel kapcsolatos történések,
tevékenységek
Összefüggő beszéd: beszélgetés az ünnepekről,szokásokról,
Szóbeli interakció, kommunikációs eszközök: jegyváltás, kérés kifejezése,
Fogalomkörök: a melléknév vegyes ragozása, kérdésfeltevés vegyes ragozású mellékneves
szerkezetekre, mellékmondati szórend 4 : als, wenn
Íráskészség: az ünnepekkel kapcsolatos szavak helyes leírása
Témakör: SPORT: híres német sportolók, híres magyar sportolók, sport és egészség,
az olimpia története
Olvasott szöveg értése: globális és szelektív szövegértés, szövegösszefüggések keresése a
szöveg ismert elemeinek segítségével
Szókincs: sportágak, sporttal, mozgással kapcsolatos kifejezések
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Összefüggő beszéd: vélemény megformálása a sporttal kapcsolatban, kedvenc sportágakról
egyszerű mondatok alkotása.
Fogalomkörök: mellékmondati szórend 5: denn, weil
az elöljárószók áttekintése
Íráskészség: sportágak, sporttal, mozgással kapcsolatos szavak, kifejezések helyes leírása

Témakör:

IDŐJÁRÁS: időjárás, időjárás-előrejelzés

Olvasott szöveg értése: szelektív szövegértés, szövegösszefüggések keresése, ismert szavak
segítségével
Szókincs: időjárással kapcsolatos kifejezések
Összefüggő beszéd: kedvenc időjárásról egyszerű mondatok alkotása
Fogalomkörök: a jövő idő, jövő időt kifejező határozós szerkezetek (gleich, nächstes Mal); a
melléknévragozás 3 : erős ragozás
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Biológia

minimum követelmények
7. osztály
1. Forró éghajlati övezet : (vaktérképen elhelyezni)
növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja
esőerdő, trópusi lombhullató erdő szerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése
trópusi esőerdő növényei, állatai ( melyik mivel táplákozik, tápláélklánc összeállítása)
Élőhelyek veszélyeztetettsége, védelmének lehetőségei
2. Mérsékelt éghajlati övezet: (vaktérképen elhelyezni)
növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja
lombhullató, és tűlevelű erdők szerkezete,
mérsékelt övi erdők növényei, állatai ( melyik mivel táplákozik, tápláélklánc összeállítása)
Élőhelyek veszélyeztetettsége, védelmének lehetőségei
3. Hideg éghajlati övezet: (vaktérképen elhelyezni)
növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja
jellegzetes növényei (testfelépítésük jellemzői), állatai ( melyik mivel táplákozik, tápláélklánc
összeállítása)
magashegységek növényzeti övei
Élőhelyek veszélyeztetettsége, védelmének lehetőségei
4. Tengerek, óceánok élővilága:
óceeánok környezeti tényezői
jellegzetes élőlényei: növények, állatok
csontos és porcos halak tulajdonságai, szivacsok tulajdonságai,plankton, moszatok
(táplákozásuk)
tengerek tagolódása
5. Élőlény és környezete:
környezeti tényezők csoportosítása
Fogalmak: környezet, tűrőképesség, szűktűrésű élőlények, tágtűrésű élőlények
kölcsönhatásokaz életközösségben: együttélés, versengés, táplákozási kapcsolat
táplálékpiramis
anyag- és energiaáramlás
fotoszintézis alapegyenlete
tűrőképességi grafikon felrajzolása, nevezetes pontjainak megnevezése
természetes és mesterséges életközösségek
Föld legsúlyosabb problémái
6. Rendszertani alapismeretek
rendszertani kategóriák ismerete, élőlények általános tulajdonságai, főbb rendszertani
kategóriákba sorolás ( ország, törzs, osztály).Rendszertan tudósai
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Biológia
8.évfolyam
készítette: Kóthay Péter
Tantárgyi minimum
Szerveződési szintek,
sejtek és szövetek típusai és azok jellemzői,felismerésük képről.
A bőr felépítése,rétegei,alkotórészei és ezek feladatai.
A mozgás szervrendszere,részei, a csontok fajtái és neveik.
Izom működése, csontok kapcsolódásainak ismerete./rajzban/
Anyagcsere:
- a légzés lényege, mechanizmusa, szervei.
-az emésztés szervei,szakaszai, emésztőnedvek és hatásuk.
tápanyagok,vitaminok fajtái és szerepük.
-keringés szervei, vérkörök és a szív működése.
vér és alkotórészeinek szerepe.
-a kiválasztás szervei /rajz/, a szűrlet, a vizelet.
Idegrendszer felépítése.
-idegrendszer alapegysége az idegsejt, annak részei és
működése.
-feltétlen és feltételes reflex.
-érzékelés típusai/látás, hallás-egyensúlyozás,szaglás,
ízlelés,tapintás/.
érzékszervek felépítése, működésük.
Hormonrendszer,belső elválasztású mirigyek,hormonjaik.
Szaporodás,férfi és női nemi szerv felépítése,működése.
Szervrendszerekhez kapcsolódó alapvető egészségügyi
tudnivalók ismerete.
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Kémia

Minimum követelmények
A 7. évfolyam végén a tanuló
– tudjon különbséget tenni a vizsgált testek anyagai között, azok jellemző tulajdonsága
alapján,
– tudjon megnevezni a természetben előforduló kémiai anyagokat,
– a mindennapi életünkben használt anyagok esetében ismerje fel, hogy melyek az ipari
termékek,
– értse meg a kémiai ipar civilizált életünkben betöltött szerepét,
– értse meg a kémiatanulás módszereit, legyen képes alkalmazni azokat.
– tudjon példákat mondani a halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások szerepére
mindennapi életünkben,
– legyen képes a különféle anyagok tulajdonságainak megállapítására, a megismert
anyagcsoportokba történő besorolásra,
– a különféle típusú kölcsönhatások bemutatása alapján legyen képes a kölcsönhatások
csoportosítására,
– tudja, hogy melyek az égés feltételei, mi a tűzoltás kémiai lényege,
– ismerje az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggéseket, az egészséges
táplálkozás feltételeit,
– törekedjék mikrokörnyezetében a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozódásának
megelőzésére,
– tudja a háztartási anyagokon szereplő pH adatokról a kémhatást megállapítani,
– legyen képes a mindennapi életben előforduló oldatok készítési és felhasználási
utasításában feltüntetett adatok értelmezésére, oldatok készítésére,
– tudja a levegő összetevőinek nevét, ismerje a levegő és a víz szennyezésének fő forrásait
és anyagait,
– váljék tudatossá a víz életünkben betöltött szerepének fontossága,
– tudjon példákat mondani a gyors és lassú égésre, ismerje az égésfajták hasonló és eltérő
sajátosságait,
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– tudja felsorolni a különféle energiaforrásokat, azok környezeti hatásait, érezze az
energiatakarékosság szükségességét,
– tudja azt, hogy melyek a kőolaj-lepárlás termékei, milyen környezeti hatásaik vannak,
tűzveszélyességüket, élettani hatásaikat,
– tudják a gázzal működő berendezések használatának szabályait, tűz- és
robbanásveszélyességét, az égéstermékek élettani hatásait,
– ismerje az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggést,
– tudja felsorolni az atomot felépítő elemi részecskéket,
– tudja megnevezni a megismert atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai
jelüket,
– tudja használni a molekulamodelleket,
– tudjon egyszerű számítási feladatot megoldani,
– tudja használni a megismert laboratóriumi eszközöket,
– legyen képes megadott utasítások alapján egyszerű kísérletek elvégzésére,
– tudja kémiai ismereteit szabatosan néhány mondatban szóban vagy írásban
megfogalmazni,
– tudja hasznosítani az iskolai könyvtár ismeretterjesztő könyveit és folyóiratait
ismereteinek kiegészítésére,
– tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben,
ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.
A 8. évfolyam végén a tanuló
– ismerje az egyes elemcsoportok elhelyezkedését a periódusos rendszerben,
– atomszerkezeti ismeretei segítségével legyen képes a periódusos rendszerben feltüntetett
adatok alapján a halmazszerkezet és a tulajdonságok értelmezésére,
– legyen képes értelmezni az elemek és vegyületek jellemző kémiai tulajdonságait,
– legyen képes tendenciák megállapítására,
– tudja megnevezni és kémiai jelekkel felírni a tanult elemeket és vegyületeket, ismerje
azok fontosabb reakcióit, környezeti, élettani hatásait,
– tudja használni a molekulamodelleket a tanult molekulák bemutatására,
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– tudja magyarázni a kémiai reakciók lényegét az elvégzett kísérletek alapján,
– legyen képes csoportosítani a megismert anyagokat és változásokat,
– leírás alapján tudjon tanulókísérleteket végezni,
– tulajdonságaik alapján tudja azonosítani a köznapi életben is fontos szervetlen anyagokat,
– tudja felsorolni a levegő és a természetes vizek szennyezéseit,
– ismerje az egyes nemfémes elemek és vegyületek élettani, környezeti hatásait,
– legyen áttekintése a nemfémes elemek oxidjainak, a savaknak és sóiknak szerepéről a
természeti folyamatokban, a mesterséges anyagok körében, a háztartásban és az iparban,
– ismerje fel az anyagok tulajdonságai és élettani, illetve környezeti hatásai közötti
összefüggéseket,
– tudja a mindennapi életben előforduló anyagokhoz mellékelt használati utasításokat
értelmezni kémiai szempontból,
– ismerje a mérgező anyagok jeleit,
– tudja balesetmentesen használni a háztartási vegyszereket,
– kísérje figyelemmel, és értelmezze a tömegkommunikáció útján közzétett
környezetszennyezettségre vonatkozó adatokat,
– érezzen személyes felelősséget, keressen cselekvési lehetőségeket közvetlen környezete
megóvására,
– tudja a fontosabb fémek fizikai és kémiai tulajdonságait, előfordulásukat, előállításukat és
gyakorlati jelentőségüket,
– értse a fémes tulajdonságok hasonlóságának és változatosságának okait,
– legyen képes általános ismereteit alkalmazni az egyes fémek tárgyalásakor,
– tudja azt, hogy melyek azok az alkálifém- és alkáliföldfém vegyületek, amelyek
mindennapi életünkben szerepet játszanak, azok élettani és gyakorlati jelentőségét, a vizek
lágyításának módjait,
– legyen átfogó ismerete a p-mező fémeiről, kiemelten az alumíniumról, az ónról, az
ólomról,
– értse az s- és a d-mező fémeinek tulajdonságbeli különbözőségeit,
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– ismerje a legfontosabb ipari fémek előállításának eljárásait, a technológiák környezeti
hatásait,
– értse az alumínium-, a vas- és acélgyártás gazdaságossági kérdéseit,
– ismerje a réz- és a cink-csoport elemeit,
– ismerje a fenti fémek fontosabb vegyületeinek felhasználási területeit, az alkalmazással
kapcsolatos környezetvédelmi problémákat,
– ismerje az ötvözés, a korrózió lényegét, a korrózióvédelem hátterét,
– képes legyen értelmezni a mindennapok egyes kémiai folyamatait (pl.: fémtárgyak
átalakulásai, mészoltás, a gipsz megkötése, fényképezés),
– ismerje az egyes anyagokhoz kapcsolódó kémiatörténeti vonatkozásokat,
– tudjon számítási feladatokat megoldani,
– értse az elemek és vegyületek körforgását a természetben, az élettelen és az élővilág
fontosabb kapcsolatait,
– lássa a környezetvédelmi kérdések összefüggéseit,
– legyen képes a különféle információhordozók (videó- és tv-filmek, folyamatábrák,
Internet) felhasználására az ismeretszerzésben,
– ismerje a hazai vegyipar történetének jelentős állomásait, fontosabb termékeit.
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Fizika

Minimum követelmények:
7.osztály







A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a
látottak elmondására, egyszerű tapasztalatok életkorának megfelelő értelmezésére.
Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, tömeg,
erő, hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt
mértékegységeit.
Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. hó
olvadása, vizes ruha száradása, stb.)
Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelentőségével. Értse,
hogy egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem.
Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek,
mérések elvégzésére, azok értelmezésére.

8.osztály










A diák ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán
kívüli életben egyaránt.
Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.
Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen
képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültségés árammérésre.
Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.
Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának
lehetőségeit.
Tudja az anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint.
Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal,
ismerje a szemüveg szerepét. Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.
Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei,
természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között.
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MATEMATIKA

Minimumkövetelmények
5. osztály
















Adatok közötti matematikai kapcsolatok felismerése és lejegyzése.
A kisebb, nem nagyobb, nagyobb, nem kisebb kifejezések helyes használata.
A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám
összehasonlítása.
A tízes számrendszer biztos ismerete.
Összeadás, kivonás, szorzás, egyjegyűvel való osztás a természetes számok körében.
Tört, tizedes tört, negatív szám.
Ellentett, abszolút érték meghatározása konkrét számok esetén.
Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek)
összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.
Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel.
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. Konkrét pontok ábrázolása,
pontok koordinátáinak leolvasása.
A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.
Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.
Felezőmerőleges szemléletes fogalma.
Téglalap (négyzet) kerületének és területének kiszámítása konkrét esetekben.
Téglatest (kocka) felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben.

6. osztály











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

7. osztály


















Egyszerű állítások igazságának eldöntése, tagadása.
Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása.
10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.
Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét
feladatokban.
Egyszerű százalékszámítási feladatok.
Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többszörösének
megkeresése.
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása egyszerű
számításokban.
Alapvető oszthatósági szabályok ismerete.
Lineáris függvények (x → ax + b) függvény és ábrázolása (értéktáblázattal) konkrét
racionális együtthatók esetén.
Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos
mértékegységekkel.
Kör kerületének, területének meghatározása konkrét adatok estén.
Háromszögek, négyszögek területének kiszámítása.
Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.
Szögfelező szerkesztése.
Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.
Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.
Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése,
jellemzése, felszíne és térfogata.

8. évfolyam







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

5. évfolyam
Magyar nyelv
A kapcsolatfelvétel, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, köszönés, kérés, kérdés
illemszabályainak ismerete és helyes alkalmazása.
A hang, a szó, a szóelem megkülönböztetése. A szó szóelemeinek pontos felismerése: szótő,
képző, jel, rag. Alapismeretek a hangok képzéséről, a beszélőszervek megnevezése.
Magánhangzók, mássalhangzók megkülönböztetése. Magánhangzók csoportosítása: magas,
mély hangok. A szavak hangrendje. Többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű és ellentétes
jelentésű szavak, hangutánzó szavak felismerése és csoportosítása. Mássalhangzó- törvények
nevének ismerete és helyes leírása. Szólások és közmondások jelentésének értelmezése.
Olvasott
irodalmi
művekben
előforduló
szavak
jelentésének
értelmezése.
Kevés hibával tudja alkalmazni a helyesírási alapelvek kapcsán tanult helyesírási szabályokat.
Ismerje az ábécét, tudjon betűrendbe sorolni. Ismerje és tudja alkalmazni a keltezés
helyesírási szabályait.
Irodalom
Tudjon megnevezni legalább három mesetípust példákkal. Tudjon különbséget tenni a
népmese és műmese között, mese és monda között. Tudjon felsorolni néhány művet Petőfi
Sándortól. Ismerje Petőfi Sándor életének fontosabb dátumait, eseményeit.
Tudjon elkülöníteni szövegekben nagyobb szerkezeti egységeket. Tudja összefoglalni a János
vitéz és A Pál utcai fiúk című művek cselekményét, ismerje a főbb szereplőket, tudja jellemezni
őket. Értelmesen és pontosan, tagoltan, megfelelő ritmusban olvasson fel ismerős szövegeket.
Ismerje a szóképeket és az alakzatok közül néhányat.
Memoriterek: János vitéz 10 versszak, Petőfi: Az alföld 1-5. versszak, Arany János: Családi kör
1-2. versszak. Egy-egy Petőfi-verset tudjon elmondani a tanultakból.
6. évfolyam
Magyar nyelv
A beszédhelyzethez és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód iskolai
helyzetekben. A nyelvi és nem nyelvi jelek helyes használata az élőbeszédben.
Tudja szövegben a legalapvetőbb szófajokat felismerni, megnevezni, ismerje a szófajok
jellemzőit, helyesírásukat. Ismerje az alapszófajokat: ige, főnév, melléknév, számnév,
igenevek, névmások, határozószók. Tudja a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat
és alkalmazásukat, különös tekintettel a gyakran használt tulajdonnevek helyesírására.
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Irodalom
Tudjon verscímeket sorolni Arany Jánostól. Ismerje Arany János életének legfontosabb
eseményeit. Tudja összefoglalni a Toldi tartalmát, elkészíteni a szerkezeti vázlatát, főbb
szereplőket felsorolni és jellemezni. Legyen képes felismerni az egyszerűbb szóképeket:
megszemélyesítést, metaforát és hasonlatot, allegóriát. Ismerje az alapvető irodalomelméleti
fogalmakat: mottó, előhang, konfliktus, bonyodalom, tetőpont.
Legyen képes az Egri csillagok szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni.
Megvilágítani a regény történelmi hátterét. Ismerje a líra, epika, epizód, regény, ballada,
elbeszélő költemény fogalmát, saját szavaival legyen képes ezek meghatározására.
Memoriter: Toldi Előhang, Első ének 1-2. versszak, álomallegória, népballadákból 1-2.
versszak, Csokonai: A Reményhez1-2. versszak, A walesi bárdok 1-5. versszak.
7. osztály
Magyar nyelv
Képes legyen a mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról saját vélemény
megfogalmazására az érvelés és meggyőzés eszközeivel. Megértést biztosító hangos és néma
olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, szövegmondás.
Ismerje az egyszerű mondat részeit és szintagmáit. A mondatokat biztosan ismerje fel
szerkezet, logikai minőség és beszédhelyzet szerint. Alkalmazza a megfelelő mondatvégi
írásjeleket. A tanult nyelvhelyességi és helyesírási szabályokat alkalmazni tudja. Tudja a
legalapvetőbb szószerkezeteket felismerni, fajtájukat megnevezni: alany-állítmányi, tárgyas,
határozós, jelzős. Legyen képes mondatok elemzésére, egyszerűbb szerkezeti ágrajz
elkészítésére.
Képes egy regény szerkezeti elemeinek felismerésére, a fő- és mellékszereplők jellemzésére.
Pl. Mikszáth: Szent Péter esernyője, Jókai: Az aranyember. Jellemek és érzelmek, gondolatok
összefüggéseinek bemutatására. Mikszáth egy novellájának tartalmi ismertetése.
Legyen képes meghatározni néhány irodalomelméleti fogalmat: reformkor, romantika, óda,
rapszódia, hexameter, elégia. Képes Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany 1-2 versének értő
elemzésére, ismeri ezen költők életének főbb eseményeit, ezeket tudja vázlatba foglalni.
Memoriter: Kölcsey: Himnusz, Vörösmarty: Szózat, Kölcsey: Huszt, Petőfi 1-1 tanult versének
előadása
8. osztály
Magyar nyelv
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A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, jól olvasható, esztétikus írás. A szöveg
értő befogadását biztosító olvasás, különböző műfajú szövegek kifejező olvasása, elmondása.
Tudja az összetett szavak fajtáit, helyesírásukat, nyelvhelyességi tudnivalóit. Példákat tud
keresni szakszövegből és irodalmi szövegből. Szóképzés ismerete a leggyakoribb képzők
segítségével.
Ismerje az összetett mondat fajtáit, képes legyen azok elemzésére alá- és mellérendelő
összetett mondatokban. Egyszerűbb szerkezeti rajzok készítésére. Idézés, párbeszéd,
központozás helyes alkalmazására. Mondattani és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazására
szóban és írásban.
A köznyelv, szaknyelv, társalgás és szleng szókészletében lévő eltérések felismerése, helyes
használatukra.

Irodalom
Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján.
Ismeri a Nyugat első és második nemzedékének alkotóit, tudja életüket vázlat segítségével
bemutatni,a versekről rövid elemzést készíteni. Összefüggést tud találni a hasonló korszakban
élt szerzők műveinek témájában, ismeri a történelmi hátteret az 1930-as, 40-es évek íróinál.
Több mű értő szavalata, költői képek, alakzatok biztos felismerése. A feldolgozott művekről
összefoglalás készítése. Tudjon önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes legyen az
olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmazására, állításait meg
tudja indokolni.
Ismerje Móricz Zsigmond, Ady Endre, a nyugatos költők, József Attila, Radnóti Miklós életének
főbb eseményeit, dátumait. Ismerjen egy-egy művet a tanult költőktől. Tudja a verseket az
alkotóval párosítani. Ismerje Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig című regényének
szereplőit, a cselekményt, a szereplők jellemrendszerét.
Memoriter: Juhász Gyula: Milyen volt, Tóth Árpád egy versének részlete, József Attila egy-két
verse, Radnóti Miklós: Nem tudhatom 1-20.sor.
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FÖLDRAJZ 7. o

A tanuló:
– ismerje a kontinensek fő természetföldrajzi vonásait (fekvés, felszín, és a földrajzi
övezetesség)
– ismerje a kontinensek, tipikus tájak és országok sajátságait, a közöttük lévő hasonlóságokat,
különbségeket
– tudja használni a térképet információszerzésre–mutassa meg a tanult topográfiai fogalmakat
Fogalmak
tagolt partvonal, tagolatlan partvonal,népsűrűség, táblás vidék
ősidő, óidő, középidő, Újidő harmadidőszak, újidő negyedidőszak
pusztuló magaspart,
kapás földművelés, ültetvényes gazdálkodás, farmgazdálkodás
monszun, óceáni éghajlat, nedves kontinentális éghajlat, száraz kontinentális éghajlat, tajga,
egyenlítői éghajlat, mediterrán éghajlat
A javítóvizsgán szükséges topográfiai fogalmak
Eurázsiai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer
Afrika: Gibraltári-szoros, Szuezi-csatorna, Vörös-tenger, Atlasz, Dél-afrikai-magasföld,
Kelet-afrikaimagasföld,
Kongó-medence, Szahara, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kongó, Nílus,
Ausztrália, Óceánia, sarkvidékek: Antarktisz, Arktisz, Ausztrál-alföld, Nagy-Vízválasztó-hg.,
Nyausztráliai-ősföld,
Új-Guinea, Új-Zéland.
Ausztrál Államszövetség, Canberra, Melbourne, Sydney.
Amerika: Észak-, Dél-, Közép-Amerika,
Grönland, Jeges-tenger, Latin-Amerika, Mexikói-öböl, Panama-csatorna.
Amazonas-medence, Andok, Brazil-felföld, Kanadai-ősföld, Kordillerák, Mexikói-fennsík,
Mississippi-alföld, Sziklás-hegység.
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Amazonas, Mississippi, New York, Los Angeles, San Francisco.
Mexikó: Mexikóváros.
Brazília: Brazíliaváros, Rio de Janeiro.
Ázsia: É-, Belső-, K-, D-, DK-, DNy-Ázsia. Himalája, Urál, Kínai-alföld, Szibéria, Tibet.
Gangesz,
Sárga-folyó, Bajkál-tó.
India: Új-Delhi
Japán: Tokió, Oszaka.
Kína: Peking, Hongkong.
Európa: Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Adriai-tenger, Jegestenger,
Appennini-félsziget, Balkán-félsziget, Brit-szigetek, Pireneusi-félsziget, Skandináv-félsziget,
Szicília.
Alpok, Appenninek, Balkán-hg., Kárpátok, Kárpát-medencevidék, Kaukázus, Németközéphegység,
Pireneusok, Skandináv-hg., Urál, Germán-alföld, Kelet-európai-síkság Duna, Elba, Rajna,
Volga.
Észak-, Nyugat-, Dél-, Kelet-Európa, Közép-Európa.
A fentieken kívül, országonként
Franciaország: Párizs, Strasbourg.
Horvátország: Dalmácia,
Nagy-Britannia Egyesült Királyság: Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország, London,
Olaszország: Róma, Milánó, Nápoly,
Oroszország: Moszkva, Szentpétervár,
Spanyolország: Madrid, Barcelona.
Szerbia Vajdaság, Belgrád, Szabadka, Újvidék.
Ukrajna: ÉK-i Kárpátok, Kárpátalja, Kijev, Munkács
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FÖLDRAJZ 8. o
A tanuló:
– ismerje Közép-Európa regionális sajátosságait; a Kárpát-medencevidék tipikus tájait és
Magyarország fő természeti-, társadalmi-, gazdasági jellemzőit, jelenségeit, folyamatait és
összefüggéseit,
– értse az együttműködés szükségességét a régió és az Európai Unió tagállamai között,
– ismerje a térség környezeti állapotát károsító folyamatokat, tevékenységeket, s tudjon
példákat
mondani a megelőzés, az elhárítás lehetőségeire,
– ismerje hazánk társadalmi-gazdasági adottságait és lehetőségeit, integrációs törekvéseit,
nemzetközi kapcsolatait,
– használja a térképet információszerzésre a szemléleti térképolvasás szintjén,
– tudja megmutatni térképen, a tanult topográfiai fogalmakat és kapcsolja hozzájuk a jellemző
földrajzi tartalmakat,
A javítóvizsgához szükséges topográfiai fogalmak országonként
Németország: Germán-alföld, Német-középhegység, Rajna, Sváb–Bajor-medence, Duna,
Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Ruhr-vidék, Stuttgart.
Lengyelország: Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Visztula, Odera, Varsó, Krakkó,
Szilézia.
Csehország: Cseh-medence, Érchegység, Elba, Prága,
Ausztria: Bécsi-medence, Grazi-medence, Keleti-Alpok, Duna, Bécs, Burgenland, Graz,
Horvátország: Dinári-hg., Száva
Szlovákia: Északnyugati-Kárpátok, Csallóköz, Magas-Tátra, Szlovák-érchegység, Duna, Vág,
Pozsony, Kassa,
Szlovénia: Keleti-Alpok, Karszt, Száva, Ljubjana.
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Románia: Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Keleti-, Déli-Kárpátok, Román-alföld,
Duna,
Körös, Maros. Bukarest, Arad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyföld,
Magyarország: Balaton, Csepel-sziget, Dráva, Duna, Dunántúl, Kárpát-medence, KeletKözépEurópa,
Körös, Margit-sziget, Maros, Mohácsi-sziget, Rába, Sajó, Sió, Tisza, Tisza-tó, Velencei-tó,
Alföld: Tiszántúl, Duna–Tisza-köze, Mezőföld,
Hortobágy, Hortobágyi N. P, Kiskunság, Kiskunsági N. P.
Debrecen, Kecskemét, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tiszaújváros, Százhalombatta,
Kisalföld: Győri-medence, Ság, Somló, Fertő-Hanság N. P., Esztergom, Győr,
Alpokalja: Kőszegi-hg, Soproni-hg., Zalai-dombság, Zala. Kőszeg, Sopron, Szombathely,
Zalaegerszeg.
Dunántúli-dombság, Somogyi-dombság, Mecsek, Baranyai-dombság, Balaton. Pécs, Siófok,
Dunántúli-középhegység: Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Balaton-felvidéki N. P.,
Budai-hg.,
Dunazug-hegység, Velencei-hg., Vértes.
Ajka, Balatonfüred, Dorog, Esztergom, Harkány, Hévíz, Keszthely, Pápa, Szentendre, Tata,
Tatabánya, Tihany, Várpalota, Veszprém.
Északi-középhegység: Aggteleki-karszt, Borsodi-medence, Börzsöny, Bükk, Bükk-fennsík,
Cserhát,
Kékes, Mátra, Visegrádi-hg., Zempléni-hg., Aggteleki N. P., Bükki N. P.,
Eger, Miskolc, Salgótarján,
Budapest – Budapesti agglomeráció, Magyarország megyéi.
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TECHNIKA

5.o
Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának elveivel és szükségességével. Egyszerű,
mindennapos technikai rendszerek azonosítása.
A kommunikáció alapfogalmainak alkalmazása, tömegkommunikációs eszközök kezelése.
Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és végrehajtása (egyszerűtervek és vázlatrajzok
készítése).
Becslés centiméter pontossággal, mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok
olvasása és készítése.
A gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak
alkalmazása.
A következetes és rendszeres tisztálkodás ismerete. Az egészséges táplálkozás jelentőségének
felismerése. A családi munkamegosztás ismerete, a házi és ház körüli munkák gyakorlása.
szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata.
Környezet kímélő magatartás és takarékosság fontosságának felismerése.
6.o
A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti erőforrásokkal.
Az információtárolás és továbbítás eszközeinek használata.
A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz szükséges szerszámok és gépek
kiválasztása, balesetmentes és szakszerűhasználata. Mérés milliméter pontossággal. Egyszer ű
műszaki rajzok készítése. Tárgyak felismerése vetületek alapján.
A makett és a modell szerepe. Logikai áramkörök értelmezése.
A biztonságos közlekedés alkalmazása. A kerékpáros közlekedés szabályai.
Az egészséges életmódismeretei. Egyszerűháztartási munkák gyakorlati végzése.
Családi gazdálkodás összefüggései.
7.o.
A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti erőforrásokkal.
Az információtárolás és továbbítás eszközeinek használata.
A munkavégzéshez szükséges anyagok, az átalakításhoz szükséges szerszámok és gépek
kiválasztása, balesetmentes és szakszerűhasználata.
Mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok készítése. Tárgyak felismerése
vetületek alapján. A makett és a modell szerepe. Logikai áramkörök értelmezése.
A biztonságos közlekedés alkalmazása. A kerékpáros közlekedés szabályai.
Az egészséges életmód ismeretei. Egyszerűháztartási munkák gyakorlati végzése.
Családi gazdálkodás összefüggései.
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8.o.
A villamos áram útjának ismerete az erőműtől a fogyasztókig. A lakás villamos
berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi
ismeretek.
A vezérlés és szabályzás megismerése, áramkörök készítése.
A közművek (vízvezeték és fűtésrendszere) működésének ismerete.
Ismerje az információs rendszereket.
A fenntartható fejlődés problémájának megismerése.
A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerés és elhárítása.
Tudja az egészséget fenyegető veszélyeket elkerülni, különös tekintettel a dohányzás, az
alkohol és a kábítószer-fogyasztás veszélyeire. Ismerje az egészséges táplálkozás szabályait.
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Természetismeret

6. osztály minimumkövetelmény

készítette: Müller Amália

Tudjanak a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoztatni. Ismerjék fel és
értsék meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó oksági kapcsolatokat,
összefüggéseket, törvényszerűségeket.
Legyenek képesek alapvető méréseket elvégezni és a mért adatokat értékelni. Ismerjék fel
ezek közül azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudják elkerülni azokat!
Bemutatás után legyenek képesek egyszerű kísérleteket fegyelmezetten és a balesetvédelmi,
érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásával megismételni, a tapasztalt jelenségeket
elmondani.
Elemi szinten tájékozódjanak a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével.
Használják a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjanak adatokat
leolvasni a domborzati és vízrajzi térképekről.
Tudják felsorolni a kontinenseket és óceánokat.
Legyenek egyszerű, szemléletes képzeteik a földrajzi övezetekről.
Ismerjék fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait,
lakókörnyezetük néhány nevezetes települését, az ország fővárosát.
Tudják felidézhető képzeteik segítségével jellemezni a hazai életközösségeket.
Tudjanak egyszerű táplálékláncokat bemutatni. Ismerjék a legjellegzetesebb hazai növény és
állatfajok testfelépítését, életmódját.
Értsék meg a természet védelmének jelentőségét, a fenntartható gazdaság feltételeit.
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Természetismeret földrajz

5. ÉVFOLYAM
Topgráfiai névjegyzékminimumszint:

Duna, Tisza,Temze, Balaton, Velencei-tó, Fertő, Tisza-tó, Szigetköz, Szentendrei-, Margit-,
Csepel-, Mohácsi-sziget, Visegrádi-szoros, Északi-, Fekete-tenger, Alföld, Kisalföld,
Dunántúli-dombság, Alpokalja, Dunántúli-középhegység, Északi- középhegység, Szlovákia,
Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Alpok, Kárpátok, Velenceihegység, Bakony, Vezúv, Etna, Visegrádi-, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Zempléni-hegység,
Badacsony, Bükk-fennsík,

Témakörök

Tartalom

Követelmények

Tájékozódás a valóságban

A térkép

kisebbítés, nagyítás,

és a térképen

méretarány, vonalas mérték
használata, mérések a
térképen

Világtájak a valóságban
és a térképen

fővilágtájak, mellékvilágtájak
neve és helye a térképen,

Tájékozódás Magyarország
domborzati térképén

a hazai tájaink jelölése és
helye

a

legnagyobb
tavaink,

térképen,
folyóink

és

energiahordozó-

ásvány- kincsek és ércek
Tájékozódás Magyaro rszág
közigazgatási térkép

jelölése
az országhatár jelölése,
hazánkkal szomszédos
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országok neve égtájak
szerint, megyeszékhelyek
jelölési módja a
közigazgatási térképen, fő
közlekedési útvonalak és az
Térképpel: országúton,

ipar jelölése,

településen, turistaúton
autóstérképek,
keresőhálózat, tele- pülés és
turistatérképek olvasása,
A Föld és a Világegyetem
Nappal vagy éjszaka?

A hold

Föld alakja, mozgásai,
időtartam és következményei
Hold jellemzői, Holdfázisok
A Nap égitest, a nyolc bolygó

Nap és családja

a levegő felmelegedése és a
Nap járása közti összefüggés,

A napsugár nyomában

évi nap- fénytartam, napi- és
évi középhő- mérséklet
számítása, napi- évi hőingás
kiszámításának módja, legmelegebb és leghidegebb
hónapunk,
a szél fogalma és
keletkezésének módja, a szél

Merről fúj a szél?

elnevezése, a szél jelentősége,
csapadék keletkezése, hullóés talaj menti csapadékfajták,
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Felszín és felszín alatti vizek

Hatánk nagy folyói

Duna , Tisza eredete, Duna
szigetei, folyóink vízjárása

Folyók felszínformálása

építő munka - zátony, sziget
keletkezése, romboló munka,

Honnan érkezik a folyók

vízgyűjtő terület,

vize?

vízválasztó, lefolyástalan
terület, vízjárás,
tölcsér és deltatorkolat
összehasonlítása

Balaton

Balaton keletkezése, tavak
keletkezési módjai: szélfútta,
süllyedéses, holtág ,tavak
pusztulása:tó, fertő, mocsár, láp

Felszín alatti vizek

felszín alatti vizek: talajvíz,
talaj- nedvesség, rétegvíz,
belvíz, hévíz,

Felszíni vizeink

felszíni folyóvizek fajtái: ér,
cser- mely, patak, folyó,
folyam, fő-és mellékfolyó,
szoros, zátony, sziget fogalma

A víz körforgása

hajtóereje a Nap, fő
szakaszai: párolgás,
csapadékképződés, lefolyás,

Életet adó víz

vizeink hasznosítása
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Hegyvidékeink,

Hegységek születése
a vulkánkitörés mozzanatai, a

domvidékeink

vulkán részei, térképjele,
hazánk vulkáni hegyei,
vulkáni eredetű kőzetek:
andezit, bazalt, tufáik
Külső erők felszínformálása

Kőzetek vizsgálata

folyó, szél, víz, építő és
romboló munkája
kőzetek csoportosítása:
magmás-gránit, vulkáni
lávából: andezit, bazalt
üledékes: mészkő, agyag,
homok, lösz, kőszén,
átalakult: márvány

Természet és a társadalom

A talaj

kölcsöhatásai

a talaj fogalma, fő alkotó
részei, humusz keletkezése és
szerepe,

Gazdaság szerkezete

Ipar, mezőgazdaság,
szolgáltatás

Tanya, falu, város

Magyarország település fajtái
Budapest hazánk fővárosa

VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Oldal 96

HÁZIREND
Összegezve a tovább haladás feltételei:

-

a tanuló legyen képes a térkép jelrendszerének alapján elemi térkép használatra

-

tudjon a térképen mérni, a vonalas mérték segítségével távolságot számítani

-

ismerje fel a domborzati formákat a térkép jelzései alapján

-

tudja használni a közigazgatási térképet

-

ismerje az időjárás és az éghajlat elemeit

-

tudjon egyszerű számításokat végezni: középhőmérséklet, hőingás,

-

ismerje hazánk éghajlatának jellemzőit

-

tudja a hegységek képződésének módjait és példákat megnevezni

-

ismerje fel az alapvető kőzeteket: mészkő, bazalt, andezit, gránit, homok, lösz,

-

ismerje a felszín alatti és a felszíni vizeket, tudja csoportosítani őket

-

ismerje a felszínformáló külső és belső erőket és hatásaikat

Témakör, tartalom

Követelmények

 Élet a gyümölcsös és
zöldségeskertben
Legismertebb gyümölcsfáink: az

Fogalmak, szakkifejezések:

őszibararackfa, az diófa és a szőlő,

csonthéjas termés,

jellegzetes szervei. Szőlőfajták.

bogyótermés, csemegeszőlő, borszőlő,
virágzat, évelő növény

Legfontosabb zöldségfélék:, a paprika, a

Főgyökérzet, egy- nyári növény, kétnyári

fejes káposzta, a vöröshagyma, a burgonya

(kétéves) növény,

jellegzetes szervei, egyedfejlődése.

fő eres levél, mellékgyökérzet, hagyma,

A gyümölcsös és zöldségeskert kártevői: a

Teljes átalakulás: pete, lárva, (hernyó) báb,

peronoszpóra, monília, a káposztalepke

kifejlett egyed), megelőző permetezés,

kártétele és az ellene való védekezés formái
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Virágtakaró levél, lepellevél, mellékeres

A tulipán felépítése, élete.

levél, szárölelő levél, megporzás,
A kert gyakori állatai: a földigiliszta,

gyűrűsféreg, bogarak, rovarok,

a burgonyabogár és életmódja, kártétele
és az ellene való védekezés.

Gyűrűs férgek, ízeltlábúak, rovarok, bogarak
Ábrák fő részeinek megnevezése:

közös jellemzői.

virág, termés (csonthéjas, bogyó )részei
hagyma, főgyökérzet, mellékgyökérzet
-

A témakörben tanult növények és
állatok felismerése, megnevezése,
jellemzése

-

A zöldség és gyümölcsfélék
táplálkozás- ban betöltött szerepének
ismerete.

Állatok a házban és a ház körül
Legkedvesebb és legjelentősebb

Fogalmak, szakkifejezések:

háziállataink: kutya, házi sertés,

háziállat,gerinces, emlős, húsevő, ragadozó

szarvasmarha, házi tyúk testfelépítése,

fogazat, páros ujjú patás, mindenevő,

életmódja és hasznosításuk

növényevő, páratlanujjú patás, madár,
fészekhagyó fiókák, kapirgáló láb,

A házban és a ház körül élő állatok:
füsti fecske házi veréb, feketerigó, házi
egér, vándorpatkány, házi légy,

rovarevő, fészeklakó fiókák, állandó madár,
költöző madár,

Hazai tájak élővilága
A füves puszták jellegzetes növényeinek:

Fogalmak, szakkifejezések:

angolperje, réti boglárka, mocsári

bojtosgyökérzet, főgyökérzet, szemtermés

gólyahír, mezei zsálya, búza, kukorica,

szalmaszár,
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igénye, faji jellemzői.

A tanult fajok felismerése, megnevezése
jellemzése

Az életközösség állatainak:

Fogalmak, szakkifejezések:

olasz sáska, zöld lombszöcske, mezei

egyenesszárnyúak, kifejlés, hüllő,

tücsök, fürge gyík , mezei nyúl, mezei

vedlés, változó testhőmérséklet,

pocok, fácán, egerészölyv,külleme,

szarupikkelyes bőr, lágy héjú tojás,

szervezete, életmódja, egyedfejlődése

Ízeltlábúak, rovarok, hüllők, madarak,

állandó testhőmérséklet,

-

Ábrák fő részeinek megnevezése:
fogazat - mezei nyúl,

emlősök közös tulajdonságai
-

A tanult fajok felismerése,
megnevezése, jellemzésük

Témakör, tartalom

Követelmények

 Állandóság és változás környezetünkben
Anyagok és tulajdonságaik

Fogalmak, szakkifejezések:
olvadás, fagyás,párolgás, forrás,
lecsapodás,halmzállapotváltozások
oldódás, keveredés, oldat, oldószer,
égés feltételei
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INFORMATIKA

Minimumkövetelmények
5. osztály:
• Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret.
• A tanuló értse, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.
• Tudjon alapszinten kommunikálni az adott programokkal.
• Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.
• Tudjon mappákat és fájlokat létrehozni, másolni, törölni.
• Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal.

6. osztály:
• Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni.
• Tudjon használni néhány közhasznú információforrást.
• Tudjon webhelyekre látogatni, és ott adott információt megkeresni.
• Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket.
• Legyen képes egyszerű, hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.
• Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Tudja, hogy milyen
könyvtári szolgáltatásokat nyújt az iskolai könyvtár. Tudjon irányítással információt keresni a
segédkönyvekben és helyi adatbázisban. Legyen képes megkülönböztetni a főbb könyvtári
médiumokat.

7. osztály:
• A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni.
• Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában.
• Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az
operációs rendszer néhány szolgáltatását.
• Ismerje és tudja kezelni a multimédia alapelemeit (szöveg, kép, mozgókép, hang).
• Tudja használni az elektronikus levelezés alapszolgáltatásait.
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• Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni.
Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus).
• Ismerje a könyvtártípusokat. Tudja használni az elektronikus könyvtárat. Tudjon információt
keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten.

8. osztály:
• A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai
társadalomban.
• Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveges-rajzos-táblázatos dokumentumot
készíteni.
• Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.
• Tudjon adatokat táblázatos formában és diagramon megjeleníteni.
• Tudja, hogy a tárgyszó és a szakjelzet a könyv témáját fejezi ki. Tudjon a szakjelzet
ismeretében a szabadpolcon műveket keresni. Legyen képes - segítséggel – a tárgyi katalógust
használva egyszerű keresési feladatokat megoldani. Tudjon forrásokra hivatkozni.
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Testnevelés

minimum követelmények

5. osztály:
Atlétika:
Távolugrás /helyes technikai végrehajtás/
Kislabdahajítás /3 lépéses technika helyes végrehajtása/
Hosszú távú futás /Cooper-teszt/
Magasugrás /lépő technika végrehajtása/
Torna:
Gimnasztika /8 ütemű gyakorlat/
Talajtorna /3 elem bemutatása/
Szertorna: szekrényugrás, gerenda/2 elem bemutatása/
Sportjátékok:
Kosárlabdázás: /labdavezetés, kosárra dobás/
Kézilabdázás: /labdavezetés, kapura lövés/
6. osztály:
Atlétika:
Távolugrás /helyes technikai végrehajtás, nemenkénti minimum szint teljesítése/
Kislabdahajítás /5 lépéses technika helyes végrehajtása/
Hosszú távú futás /Cooper-teszt/
Magasugrás /lépő technika végrehajtása/
Torna:
Gimnasztika /16 ütemű gyakorlat/
Talajtorna /4 elem bemutatása/
Szertorna: szekrényugrás, gerenda/4 elem bemutatása/
Sportjátékok:
Kosárlabdázás: /megállás, megindulás, labdavezetés, kosárra dobás/
Kézilabdázás: /szlalom labdavezetés, felugrásos kapura lövés/
7. osztály:
Atlétika:
Távolugrás /helyes technikai végrehajtás, nemenkénti minimum szint teljesítése/
Kislabdahajítás /5 lépéses technika helyes végrehajtása, szint teljesítése /
Hosszú távú futás /Cooper-teszt/
Magasugrás /lépő technika végrehajtása, szint megugrása/
Torna:
Gimnasztika /32 ütemű gyakorlat/
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Talajtorna /5 elem bemutatása/
Szertorna: szekrényugrás/guggoló átugrás, terpesz átugrás/, gerenda/4 elem bemutatása/
Sportjátékok:
Kosárlabdázás: /sarkazás, megindulás, megállás, labdavezetés, kosárra dobás/
Kézilabdázás: /szlalom labdavezetés, felugrásos kapura lövés/

8. osztály:
Atlétika:
Távolugrás /helyes technikai végrehajtás, nemenkénti minimum szint teljesítése/
Kislabdahajítás /lendületvétel, 5 lépéses technika helyes végrehajtása, szint teljesítése/
Hosszú távú futás /Cooper-teszt/
Magasugrás /lépő technika végrehajtása, szint megugrása/
Torna:
Gimnasztika /32 ütemű gyakorlat/
Talajtorna /6 elem bemutatása/
Szertorna: szekrényugrás/guggoló átugrás /, gerenda/4 elem bemutatása/
Sportjátékok:
Kosárlabdázás: /sarkazás, megindulás, megállás, labdavezetés, kosárra dobás/
Kézilabdázás: /szlalom labdavezetés, felugrásos kapura lövés/
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Történelem

minimumkövetelmények ből 5-8 évfolyam
5. évfolyam
- A diák tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között.
- Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt előbb, melyik később, mennyivel a
kerettantervben megadott lépték szerint.
- Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók.
- Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak
felhasználásával.
- Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző léptékű térképeken
megmutatni.
- Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez.
- Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között. ---- Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat.

6. évfolyam
-A diák legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
- Tudjon információt gyűjteni adott történelmi témában, tanári segítséggel.
- Tudjon tanult történetet önállóan elmesélni a kerettantervben megjelölt fogalmak
felhasználásával.
- Tudja a tanult történet lényegét kiemelni.
- Tudjon különböző korszakokat térképen beazonosítani.
- Tudjon távolságot becsülni és számításokat végezni történelmi térképen.
7. évfolyam
- Készítsen önállóan vázlatot az adott témáról.
- A diák tudjon beszámolót, kiselőadást tartani adott történelmi témáról, megadott
ismeretterjesztő irodalom alapján.
- Tudjon egyszerű történelmi tárgyú táblázatokat, grafikonokat, diagramokat értelmezni
néhány mondatban.
- Tudjon egyszerűbb forrásokat értelmezni tanári segítséggel.
- Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, ismerje egy-egy korszak
fontosabb jellemzőit.
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- Tudja, hogy a kerettantervben szereplő személyeknek mi volt a jelentőségük az adott
időszakban.
- Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit.
- Tudja összehasonlítani különböző időszakok térképeit.
- Legyen képes egy-egy ország területváltozásait térképről leolvasni.
- Tudja megállapítani, hogy a magyar és az egyetemes történelem megjelölt személyei közül
kik voltak kortársak.
8. évfolyam
- A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani.
- Tudja, mi történt Európa másrégióiban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye
idején.
- Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai, gazdasági
fejlődés legfontosabb állomásai között.
- Tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, idejét. - Tudja ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait
- Legyen képes néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani.
- Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit.
- Környezetének, lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja helyezni a köztörténet
folyamában.
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20. Legitimációs záradék

A nevelőtestület nyilatkozata
A házirendet az intézmény nevelőtestülete 2017. június 26 -án tartott értekezleten
elfogadta.

Tata, 2017. június 26.

hitelesítő nevelőtestületi tag

Az Intézményi Tanács véleménynyilvánítása
Az Intézményi Tanács véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak
megfelelően gyakorolta. Az intézmény házirendjét megtárgyalta, és elfogadásra
javasolta.

Tata, 2017. június 06.

…………………………………………..
Bereczki Zoltán
Intézményi Tanács képviselője
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A diákönkormányzat véleménynyilvánítása

Az intézmény diákönkormányzata a házirendet véleményezte, és elfogadásra javasolta.

Tata, 2017. június 07.

…………………………………………………
Széles Adrienn
diákönkormányzati képviselő

A szülői közösség véleménynyilvánítása
A szülői közösség véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően
gyakorolta. Az intézmény házirendjét megtárgyalta, és elfogadásra javasolt a.

Tata, 2017. június 09.

……………………………………………………….
Szülői közösség képviselője

Az iskolaszék véleménynyilvánítása
A Vaszary János Általános Iskolában nem működik iskolaszék.

Rozman Edit
intézményvezető
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