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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az
iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség egyetértésével, a
tantestület elfogadó határozatával született meg 2020. év augusztus hó 31 napján, Forráskúton. A házirend
2020. szeptember 1-tól visszavonásig érvényes.
Házirendünk jogszabályi háttere a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről valamint a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről.
A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel, ennek ellenére az
iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrend valamennyi
szabálya, és kötelességük ezek megtartása és megtarttatása.
A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye.
Házirendünk területi hatálya kiterjed az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (6793. Forráskút, Jókai u. 32.) mint nevelési – oktatási intézményben folyó iskolai életre-, az
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intézménybe érkezéstől, az onnan való távozásig, valamint az intézmény területén kívüli – az intézmény által
szervezett – rendezvényekre. (például osztálykirándulás, tábor, stb.)
A házirend célja: biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok
megvalósítását és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti iskolánk oktató és nevelő feladatainak ellátását.
A házirend -- az intézmény tanévenkénti munkatervével együtt – az alábbiakban szabályozza az iskola belső
rendjét.
2.

A TANULÓK JOGAI

Minden tanuló joga, hogy:
• Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot,
testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi, a fentiek szerint megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola intézményvezetőjéhez, illetve írásbeli panaszt tehet az iskola intézményvezetőjénél és kérheti az őt ért sérelem orvoslását.
• választható-, és választó legyen a diákönkormányzati tisztségekre, melynek részletes szabályait az iskolai
Diákönkormányzat határozza meg.
• Hitoktatásban részt vegyen, vallási, világnézeti, vagy más meggyőződését, nemzeti-, etnikai önazonosságát
kifejezés- re juttathatja, emiatt hátrány nem érheti, elvárhatja annak tiszteletben tartását, feltéve, hogy e
joga gyakorlása nem ütközik jogszabályba, s nem korlátozza társai hasonló jogait, tanuláshoz való viszonyát.
• Ha a tanulót az iskolai tanulmányaival kapcsolatban kár éri, az iskolától kérheti a kár megtérítését. Nem kell
megtéríteni a kárt, ha azt a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta, vagy ha a kárt az iskola működési
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint ha olyan dologban következett be a kár, amelynek
behozatalát jelen házirend megtiltotta ugyan, de a tanuló mégis behozta azt. A kárigényeket írásban kell
benyújtani az iskola vezetőjéhez, amiben meg kell jelölni a káresemény pontos idejét, helyét, körülményeit,
a kért kártérítés összegét forintban megjelölve, indoklással ellátva.
• Ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak.
• Képességeinek megfelelő oktatásban, nevelésben részesüljön, érdeklődésének megfelelő szakkörre, művészeti oktatásra, sportfoglalkozásra járjon
• Tanulmányi munkájához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon (korrepetálás, szakkör)
• Kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát, ha azt törvénysértő módon állapították meg, vagy nem az iskola
pedagógiai programjában lévő törzsanyag és osztályozási elvek alapján állapították meg.
• Egészséges környezetben tanuljon, sportoljon, töltse el szabadidejét
• Az iskolai könyvtárat, sportlétesítményeket, számítástechnikai eszközöket használja
• Szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban részesüljön
• Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön.
• tájékoztatást kérjen a tanulmányait érintő kérdésekről, jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról
• a pályaválasztáshoz segítséget kérjen a nevelőktől, az osztályfőnökétől, középfokú intézmények „nyílt nap”
rendezvényein részt vegyen
• Indokolt esetben felmentést kérjen iskolai feladatvégzés alól szülői, orvosi igazolással
• Az iskola-egészségügyi ellátást igénybe vegye, az éves egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezéséről az
iskola gondoskodik.
• az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondjon az osztály, illetve iskolai közösség munkájáról, illetve az őt tanító pedagógusokról. E joga érvényesülése érdekében Diákönkormányzat működik. A
tanuló, a szülő egyéni problémájával előre megbeszélt időpontban felkeresse a szaktanárt, az osztályfőnököt, az intézmény vezetőjét.
• képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozásában, személyét ért sérelem esetén
kérheti a segítségét. A panasz benyújtása történhet az osztályfőnökön, a diákönkormányzatot segítő pedagóguson keresztül. A diákönkormányzatnak véleményezési joga van a tanulók nagyobb közösségét
érintő kérdésekben.
• szabadidős programokon-, pályázatokon-, sport- és tanulmányi versenyeken részt vegyen, ott képviselje az
iskolát
• a témazáró dolgozat idejét megismerje, egy tanítási napon maximum két témazáró dolgozatot írjon, dolgozatait meg- nézhesse, érdemjegyeit 10 napon belül megtudja.
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•
•
•

Független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.
Adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje.
Szülői igazolással egy tanévben 3 napot hiányozzon

3.

A TANULÓK KÖTELESSÉGEI

A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá külön-külön érvényesek.
Minden tanuló kötelessége, hogy
• A pedagógiai programban foglalt kötelezettségeinek eleget tegyen, a kötelező- és a választott (a választás
legalább egy tanévre szól) foglalkozásokon aktívan részt vegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait
elkészítse
• A tanórákon, az írásbeli számonkéréseken jelen, legyen, a dolgozatokat megírja.
• rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi
kötelezettségeinek,
• tartsa tiszteletben az intézmény pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, tisztelettudóan szólítsa meg nevelőit, a felnőtteket
• tartsa be a házirendet, a tanórai- és a tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az intézmény helyiségeinek és
berendezéseinek használatára vonatkozó szabályokat. (tisztaság, rend, székeket feltenni) Fűtőtestet, elektromos csatlakozót, kapcsolót nem kezelhetnek a tanulók!
• Védje a személyi és közösségi tulajdont, Lopás vagy rongálás esetén e tényt jelenti az iskola dolgozóinak.
Az iskola termeiben, berendezéseiben általa szándékosan okozott kárt megtérítse.
• ismerje és tartsa be az egészségvédelmi, baleset-, tűz- és munkavédelmi szabályokat, óvja saját és társai
testi épségét, egészségét és biztonságát. Saját és társai testi épségét veszélyeztető tárgyakat, eseményeket
köteles bejelenteni az ügyeletes pedagógusnak, osztályfőnökének, az iskola vezetésének. (pl. alkohol, cigaretta, drog, petárda, verekedés, stb.)
• hetesi és ügyeletesi feladatait maradéktalanul lássa el
• a talált tárgyakat az iskolatitkárnál adja le
• osztálykiránduláson, üdüléskor viselkedjen körültekintően, példamutatóan
4.

A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról – tanítási órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról – igazolni kell.
2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést – indokolt
esetben – csak az iskola intézményvezetője, tagintézmény-vezetője adhat.
3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő
ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.
4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 tanítási napon belül köteles a hiányzását igazolni orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással. Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.
5. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
• a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
• a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
• a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni
• a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással
igazolja,
• az iskola 7–8. évfolyamos tanulója tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által
kiállított igazolással igazolja.
6. A tanuló mulasztott órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.
7. Felmentés, kikérő az iskolai elfoglaltság alól. Bármely tanórán kívüli tevékenység csak úgy folytatható,
ha nem ütközik a kötelező iskolai elfoglaltságokkal (tanítási óra, ünnepség, iskolán kívül szervezett program,
stb.), és nem akadályozza az iskolai munkát, a tanulmányi feladatok elvégzését. Iskolai elfoglaltság alól felmentést – szülő kérésére vagy kikérőre – az osztályfőnök adhat. A kikérőt a kérdéses időpont előtt 3 tanítási
nappal előbb kell bemutatni. A kikérőn szerepeljen a tanuló neve, melyik intézmény milyen időpontra, milyen
esemény alkalmából kéri a felmentést, milyen minőségben vesz részt a tanuló a rendezvényen. Kikérőt csak
hivatalos intézmény adhat. Csak eredeti pecséttel és aláírással ellátott kikérő fogadható el, fénymásolt nem.
Rendszeres felmentés, ill. kikérés esetén az osztályfőnök javaslata alapján az iskola intézményvezetőjének vagy
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tagintézmény-vezetőjének és a szülőnek az engedélye szükséges.
8. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint
azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e az e- naplóba bejegyzi. Több késés esetén a
késések idejét össze kell, adni, és amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy
tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.
9. Ha a tanulónak egy tanítási évben a tanítási órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen:
• meghaladja a 250 órát,
• egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át,
• alapfokú művészeti oktatásban a tanítási órák harmadát és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem
volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi,
hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló
igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást és az iskola eleget tett az igazolatlan
mulasztásokra vonatkozó értesítési kötelezettségének – ebben az esetben a tanuló tanulmányait csak évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
10. Alapfokú művészeti iskolában megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább
két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.
Ha a tanuló mulasztása igazolatlan, az iskolának:
I. az első igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell:
• a szülőt. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
II. a második és további igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell:
• az illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének megkeresésében.
III. 10 órát meghaladó igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell az illetékes:
• a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot
• Gyámhivatalt
• és a szülőt az iskolai hiányzás jogkövetkezményeiről
IV. 30 órát meghaladó igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell:
• a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes szabálysértési hatóságot
• az illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot, gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatot.
V. 50 órát meghaladó igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell:
• az illetékes Gyámhivatalt
• a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot
• kezdeményezni szükséges az iskoláztatási ellátás szüneteltetését a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének a Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Társadalombiztosítási és Családtámogatási Főosztály
Családtámogatási Osztályánál.
5.

A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, A TANULÓK RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁI

Véleménynyilvánítás
A diákközösség véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai diákközösség véleményét a diákönkormányzatot segítő tanár
közreműködésével ki kell kérni:
• egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról
• a házirendről, annak elfogadása előtt
• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséről, megszervezéséről
• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításáról
• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításáról
• a szabadidős programokról
• minden olyan esetben, amikor azt a diákönkormányzat vagy tanulók nagyobb csoportja kezdeményezi.
Tanulók tájékoztatása
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A tanulókat az osztályfőnök tájékoztatja a véleménynyilvánítás és javaslattétel módjáról, a diákönkormányzat és
képviselet rendjéről. A tanulóknak 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk az általuk feltett kérdésre. Írásbeli
kérdésre írásban, szóbeli kérdésre szóban vagy írásban kell válaszolni.
Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az iskola intézményvezetője, levezetéséért a diákönkormányzatot segítő nevelő a felelős.
6.

A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSÁVAL, ANNAK MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható tantárgyak tanulását biztosítja:
etika/ hit-és erkölcstan (felekezeti hitoktatás) tantárgy választható. A tantárgyválasztást a beiratkozáskor, ill.
minden tanév május 15-ig nyilatkozatukkal a kiskorú tanuló szülője/ gondviselője megerősíti a következő
tanévre vonatkozólag.
• A szabadon választható órakeretet terhére megnövelt óraszámú tantárgyakat iskolánk pedagógiai
programjának helyi tanterve tartalmazza. Ez az iskolánkba való beiratkozástól kezdődően a tanuló számára
kötelező.

•

7.

A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEIT ÉS FORMÁI

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
• példamutató magatartást tanúsít,
• vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
• vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
• vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy
előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti.
Az iskolában a tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
•
•
•
•
•

szaktanári dicséret,
napközis nevelői dicséret,
osztályfőnöki dicséret,
intézményvezetői dicséret
nevelőtestületi dicséret.

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók
igazgatói dicséretben részesülnek.
A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett
tanulók a tanév végén:
• szaktárgyi teljesítményért,
• közösségi munkáért,
• példamutató magatartásért,
• kiemelkedő szorgalomért,
dicséretben részesíthetők, melyet oklevéllel és az iskola lehetőségeitől függően jutalomkönyvvel a tanévzárón vagy a
ballagáson kaphatnak meg.
Az a tanuló, aki kitűnő tanulmányi eredményt és kimagasló versenyeredményt ért el, a nevelőtestület döntésesetén nevelőtestületi dicséretben részesül, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át.
8.

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT IDEJE, AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA JELENTKEZÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A tanulmányok alatti vizsgák részletes szabályait és a követelményeit a VIZSGASZABÁLYZAT tartalmazza. (=1.
számú melléklet)
• A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszak áll rendelkezésre, a
vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az
iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.
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•
•
•

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban van lehetőség.
A vizsgák időpontjáról a vizsgázó a vizsgára történő jelentkezéskor írásban kap tájékoztatást.
A tanulók az iskola honlapjáról letölthető formanyomtatványon jelentkezhetnek a vizsgákra. A nyomtatványt szülői aláírással az intézményvezetőnek vagy a tagintézmény-vezetőknek kell benyújtani. Az osztályozó vizsgákra azok időpontja előtt 3 hónappal kell jelentkezni.

1. Az osztályozó vizsgák időpontja:
Osztályozó vizsgát az iskola tanítási év (szorgalmi idő: szeptember 1-jétől a következő év június 15-éig terjedő
időszak) során bármikor szervezhet.
A vizsgaidőszakok a következők:
Félévi: a félév utolsó napja előtt két tanítási hét,
Év végi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét,
Nyári: augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszak
2. A javítóvizsgák időpontja:
Augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban
3. A különbözeti vizsgák időpontja:
A vizsgaidőszakok a következők:
Félévi: a félév utolsó napja előtt két tanítási hét
Év végi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét
Nyári: augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszak
4. Pótló vizsgák időpontja:
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, pótló vizsgát tehet.
A pótló vizsgát ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell
tenni.
A vizsgaidőszakok a következők:
Félévi: a félév utolsó napja előtt két tanítási hét
Év végi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét
Nyári: augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszak
9.

A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI

Azt a tanulót, aki:
• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
• vagy a házirend előírásait megszegi, fegyelmező intézkedés büntetésben lehet részesíteni.
Az fegyelmező intézkedések formái
• szaktanári, napközis nevelői figyelmeztetés,
• osztályfőnöki figyelmeztetés,
• osztályfőnöki intés,
• osztályfőnöki megrovás,
• intézményvezetői figyelmeztetés,
• intézményvezetői intés,
• intézményvezetői megrovás,
• tantestületi figyelmeztetés,
• tantestületi intés,
• tantestületi megrovás.
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától
függően el lehet térni.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal
legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az
alábbi esetek:
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• a súlyos agresszió, a másik tanuló megverése, durva bántalmazása;
• az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása;
• a szándékos károkozás;
• az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
• ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek.
A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények mérlegelése után – az
iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembevételével – az iskola igazgatója határozza meg.
Fegyelmi eljárás:
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC.
törvény 58§(3) rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető
Az iskolában kiszabható fegyelmi büntetések:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
f) kizárás az iskolából.
A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzi az egyeztető eljárás, mely az alternatív vitarendezés lehetősége.
20/2012. EMMI rendelet 53§(2)
10. ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA ESETÉN A SZÜLŐ RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS MÓDJA
• Iskolánk a tanulók értékelésének rögzítésére a KRÉTA elektronikus naplót használja.
• Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, táblagép, okostelefon segítségével megtekinthetik.
• A szülők megfelelő jogosultság birtokában: felhasználónév és jelszó beírása után – hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait,
a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket, valamint az általuk előre megadott elektronikus címre minden bejegyzésről üzenetet kapnak.
• Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést kapnak a tanulói jogviszony létrejöttét követően, átvétel esetén 5 napon belül, beiratkozáskor a tanév kezdetén.
• A hozzáférést személyesen az osztályfőnököknél vagy a kreta@ufcs.hu e-mail címre küldött levéllel lehet
kérni.
• Az iskola elektronikus naplója az iskola honlapján (www.ufcs.hu), illetve a következő internet címen keresztül
érhető el:
általános iskolai napló: https://klik201209001.e-kreta.hu
alapfokú művészeti oktatási napló: https://klik201209101.e-kreta.hu
• Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések, üzenetek küldésére
is használhatják.
• Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja használni az e-naplót, az iskola
5 munkanapon belül új hozzáférést biztosít számára. Amennyiben a szülő tárgyi feltételei nem teszik lehetővé
az elektronikus naplóhoz való hozzáférést, az iskola a saját épületében egy internet hozzáféréssel ellátott
számítógépet bocsát a szülő rendelkezésre.
11. AZ ISKOLA MUNKARENDJE
• Diákjaink a tanítási órákon- és egyéb foglalkozásokon az időjárásnak megfelelően, szolid öltözetben, tisztán
jelenjenek meg. Iskolai ünnepélyeken, megemlékezéseken ideértve a ballagást is a tanuló öltözete legyen
méltó az ünnephez. (fehér blúz/ing, sötét szoknya/nadrág.)
• Fiúknak a fülbevaló viselése, hajfestés, lányok részére az arc-, szem-, a haj- és a köröm festése nem javasolt,
viselésükhöz a szülők írásbeli nyilatkozata szükséges. Testnevelés órákon, sportfoglalkozáson mindennemű
ékszer viselése tilos!
• Az iskolai oktató-, nevelőmunkához nem szükséges a tanulók mobiltelefon használata ezért iskolába hozásuk
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•
•
•
•
•

•

•
•

•

és használatuk nem indokolt. A készüléket reggel a portán kikapcsolt állapotban le kell adni, majd az iskolából történő otthonra távozáskor lehet visszakérni. Amennyiben a tanuló az iskolába mobiltelefont hoz,
és azt foglalkozások alatt használja, úgy azt az intézményvezető elveszi, és csak a szülőnek adja vissza a
szokásos hivatalos időben
A termekben lévő tv- és video készülékek, digitális táblák, PC-k, oktatástechnikai eszközök csak tanári engedéllyel működtethetők.
Utcai cipőben a tornateremben tartózkodni tilos.
A számítógépterem, könyvtár használati szabályait az ott foglalkozást vezető határozza meg.
Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani. Tilos az iskola épületében rágógumizni, napraforgó-,
és tökmagot fogyasztani.
Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy az iskolai munkával kapcsolatos közleményt be
lehessen vezetni. Az ellenőrző könyvet a szülőkkel rendszeresen alá kell íratni, ennek havonkénti ellenőrzését
az osztályfőnök végzi.
Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulmányokkal összefüggésbe nem hozható értéktárgyakért, a
tanuló iskolába érkezéskor eldöntheti, hogy értéktárgyait megőrzésre az iskola titkárságán leadja-e megőrzésre.
Az iskola területét a tanuló a tanítási órák, egyéb foglalkozások vége előtt csak osztályfőnöke vagy a foglalkozást tartó nevelő engedélyével hagyhatja el.
A tanulóknak és dolgozóknak lehetősége van, hogy az iskolába kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat reggel
és a délutáni foglalkozások alkalmával is a kerékpártárolóba kell elhelyezni. A tanulók kerékpáros közlekedését írásbeli szülői engedély és a KRESZ által előírt felszereltségű kerékpár megléte esetén engedélyezzük.
Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt, energiaitalt fogyasztani
tilos.

A HETESEK KÖTELESSÉGEI:
A hetesek megbízását az osztályfőnök adja, melyet a naplóban is rögzít.
• Felügyelnek a házirend osztályteremben való betartására
• Gondoskodnak a tábla, a szivacs tisztántartásáról, az osztály szellőztetéséről (szúnyoghálós ablakokon), tisztaságának megőrzéséről. A hetesek figyelmeztetik osztálytársaikat - ha szükséges – a következő órára való
előkészületre.
• A tanítási órák befejezésekor gondoskodnak – az utolsó órát tartó pedagógussal együtt - az ablakok bezárásáról, a székek felrakásáról az asztalokra, a szemét összeszedéséről, a tábla letörléséről, a világítás lekapcsolásáról és a tanterem bezárásáról.
• A hetes értesíti az iskola ügyeletes vezetőjét, ha az órát tartó pedagógus 5 perccel becsengetés után nem
érkezik be az osztályba.
• A hetes jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetekben történő rendbontást, károkozást.
AZ ÜGYELETES TANULÓK KÖTELESSÉGEI:
Az ügyeletesek megbízását az osztályfőnök adja, melyet a kifüggesztett ügyeleti rend is rögzít
• Az ügyelet megkezdése előtt jelentkeznek az ügyeletes pedagógusnál és végrehajtják annak utasításait
• Felügyelnek a házirend betartására az ügyeleti területen, (kijelölt folyosószakasz, kapcsolódó tantermek és
mellékhelyiségek) onnan a tanulókat kiküldik az udvarra!
• Figyelmeztetik és – ismétlődés esetén – jelentik az ügyeletes nevelőnek a rendbontó, rongáló tanulókat.
• Az ügyeletesek tevékenységének értékelése a magatartás és szorgalom jegyek részét képezi
AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA:
Tanítási napokon az intézmény 7.30 órától 18,00-ig tart nyitva. A tanítás előtti gyülekezés helye jó idő esetén
az udvar, rossz időben az aula és a folyosók. A tanulóknak az első tanítási óra kezdete előtt 10 perccel az iskolában kell lenniük. Busszal bejáró tanulók korábbi érkezésük esetén az aulában tartózkodhatnak. (7.30 óra előtt
nem biztosítunk ügyeletet!)
ÜGYELET
Reggel 7.30-tól nevelői és tanulói ügyelet van. Az ügyletes pedagógusok munkáját ügyeletes tanulók segítik. Az
ügyletes tanulók megbízására jogosultak az adott osztály osztályfőnöke-, valamint az ügyeletes pedagógusok.
A tanulói ügyelet beosztását a 7-8. osztály osztályfőnöke készíti el.
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Az első jelző csengőkor az ügyeletes nevelő engedi be a tanulókat. Az osztálytermekbe reggel tanár kíséretében
lehet bemenni. A szülők gyermekeiket csak az iskola előcsarnokáig (folyosójáig) kísérhetik és a tanítást követően ott várhatják Őket! Az iskola területén kerékpározni tilos! Ennek megszegői figyelmeztetésben részesülnek
az ügyeletes tanártól. Kerékpárral csak szülői engedéllyel lehet az iskolába járni, a kerékpárokat a tárolóban
kell elhelyezni, azokért felelősséget nem vállal az iskola.
Tanítási idő után a diákok csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az intézményben. Az iskola udvarán tanítási időn túl csak saját felelősségre, szülői engedéllyel tartózkodhatnak tanulók. (pl. udvari játék,
pingpongozás) Felügyelet nélküli használatra sporteszközt nem adunk ki.
12. A TANÍTÁSI ÓRÁK, FOGLALKOZÁSOK KÖZÖTTI SZÜNETEK, VALAMINT A FŐÉTKEZÉSRE BIZTOSÍTOTT HOSSZABB SZÜNET IDŐTARTAMA, CSENGETÉSI REND
A csengetés a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítás 8.00 órakor kezdődik. A
tanítási órák időtartama 45 perc, a szünetek általában 10 percesek, a második szünet 15 perces. A nagyszünet
kivételével (9:40 – 9:55) a tanulók az udvaron vagy a folyosókon tartózkodhatnak, erről az időjárástól függően az
ügyeletes pedagógusok döntenek. (A hetesek is csak tanári engedéllyel maradhatnak a tanteremben) A második
szünetben legalább 5 percig tízórait fogyaszthatnak el tanulóink a tantermükben, pedagógus felügyelete mellett.
1. óra: 08.00 - 08.45
2. óra: 08.55 - 09.40
3. óra: 09.55 - 10.40
4. óra: 10.50 - 11.35
5. óra: 11.45 - 12.30
6. óra: 12.40 - 13.25
7. óra: 14.00 - 14.45

10 perces szünet
15 perces szünet
10 perces szünet
10 perces szünet
10 perces szünet
5 perces szünet

(7.50 órakor, valamint a tanítási óra 40. percében figyelmeztető csengetés hallható.)
Az alapfokú művészeti oktatásban résztvevő tanulók órái a tanszakvezetők által beosztott órarend szerinti időpontokban kezdődnek.
Becsengetéskor a tanulók fegyelmezetten sorakoznak, az udvarról a bevonulás csendben történik. Becsengetés
után a folyosókon zaj nem lehet, a tanulók a pedagógust az osztálytermek illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt csendben várják. A szaktan- termekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktárgyi felszereléssel lehet belépni. Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját zárva kell tartani.
A tanulóknak lehetőségük van, hogy a Borostyán étteremben ebédeljenek. Az ebédet 11,30-tól 14.30-ig lehet
igénybe venni. Az iskola könyvtára tanítási napokon az előre meghirdetett időpontokban tart nyitva.
13. AZ ISKOLA HELYISÉGEI, BERENDEZÉSI TÁRGYAI, ESZKÖZEI ÉS AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJE, A
KÖRNYEZETTUDATOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKAT

• Az iskola helyiségei a tanítási órákon és azon kívül is a tanulók rendelkezésére állnak a házirend szabályainak
betartási kötelezettségével. Használatkor a munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset-megelőzési szabályokat be kell
tartani.
• Az iskola helyiségeit bármely napszakban csak pedagógus (felnőtt) vezetésével lehet használni.
• A helyiségek alkalomszerű használatára (pl. rendezvények, klubdélután stb.) az iskola intézményvezetője adhat
engedélyt.
• A tanulók a tantermekben, foglalkozásokon az osztályfőnök, szaktanár által kialakított ülésrendben foglalnak
helyet.
• Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tanulóknak a tantermeket el kell hagyni. (Kivétel tízórai szünet.)
• A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után - a pedagógus felügyeletével - a tanulók a székeket a padokat
megigazítják, a szemetet a padokból kiszedik. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a tantermet a tanulók
rendben hagyják el. A helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáról. A világítás kikapcsolásáról. A keletkező szemetet lehetőség szerint szelektíven kell gyűjteni!
• Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti napokon tartózkodhatnak
az iskola épületében. Ettől eltérni csak az intézményvezető előzetes írásbeli engedélyével lehet.
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• Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben kivihetők, de csak az intézményvezető engedélyével.
• Az intézmény területén és bejáratától öt méteren belül felnőtt dolgozók, szülők, de bármilyen ügyben érkező
más személy számára is dohányozni tilos.
14. AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT, A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN
ELVÁRT TANULÓI MAGATARTÁST

Elvárt tanulói magatartás:
• tisztelettudó viselkedés felnőttekkel, tanárokkal
• kulturált magatartás
• intézmény jó hírnevéhez méltó viselkedés
• megfelelés a felügyeletet ellátó pedagógusok utasításainak
A programokon, rendezvényeken a tanulók, valamint a felnőttek számára is tilos:
• a dohányzás
• szeszes ital fogyasztása
• kábító és bódító szerek fogyasztása (energiaital)
• alkohol vagy bódító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés.
15. A TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET
Az általános iskola térítési díj és tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységet nem folytat. A köznevelési törvény
előírásai alapján az alapfokú művészeti oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges
kedvezményekről tanévenként az iskola Fenntartója dönt térítési díj rendeletében.
A térítési és tandíjakat félévente (október 15-ig és március 15-ig vagy egyéni kérelemre minden hó 15. napjáig
előre kell befizetni. Indokolt esetben a befizetési határidőtől az intézményvezető engedélye alapján el lehet
térni.
Alapfokú művészeti oktatási keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
Heti 4 tanórai foglalkozás (előképző évfolyamon heti 2 tanóra) a főtárgy és elméletének elsajátításához, valamint
tanévenként egy meghallgatás / vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záró vizsga) és egy művészi előadás,
további egy alkalommal- tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt-az évfolyam megismétlése egy művészeti
képzésben való részvétel esetén, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek
igénybevétele, használata.
Alapfokú művészeti oktatási keretében tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
Az alapfokú művészetoktatásban a heti 4-6 tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, továbbá annak, aki betöltötte 22. életévét.
Térítési díjmentesség vehető igénybe, ha a tanuló hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a
tanuló testi-érzékszervi stb. fogyatékos. Díjkedvezmény vehető igénybe szociális helyzetre tekintettel: ha a törvényes képviselője háztartásában az 1 főre jutó igazolt nettó jövedelem egyenlő vagy kevesebb, mint a legkisebb
öregségi nyugdíj 210%-a. A mentességet és a kedvezményt az iskola honlapjáról letölthető kérelem-nyomtatványokon lehet igényelni a megfelelő igazolások csatolásával.
Az étkezési térítési díjak megállapítása és a befizetéssel kapcsolatos szabályok meghatározása Forráskút Község
Önkormányzatának hatásköre.
16. A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS SZABÁLYAI
A szervezett oktatás, nevelés során keletkezett tárgyak és termékek, amennyiben ehhez az iskola biztosította az
alapanyagot, elkészültük után az iskola tulajdonát képezik, ám ezt a tanuló önköltségi áron megválthatja. Amenynyiben a szükséges alapanyagot a tanuló biztosította, úgy ezt az iskola pénzben megválthatja. Amennyiben a
szervezett iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön elnyert díjak, jutalmak feloszthatók az azokat megszerző tanulók között, úgy ezeket a díjakat, jutalmakat fel kell osztani. A fel nem osztható díjak, jutalmak (kupák,
oklevelek) az iskola tulajdonát képezik.
17. A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEIT, A NEM ALANYI JOGON JÁRÓ
TANKÖNYVTÁMOGATÁS ELVÉT, AZ ELOSZTÁS RENDJÉT,
A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről – amennyiben erre az iskola
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jogosult – a gyermekvédelmi munkát koordináló pedagógus és az osztályfőnök véleményének kikérése után a
nevelőtestület dönt.
A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – előnyt élvez az
a tanuló:
1. aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
2. akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,
3. akit az egyik szülő egyedül nevel,
4. akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér - törvényben meghatározott- százalékát,
5. akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő,
6. aki gyámhatóság által nevelésbe vett
18. A TANKÖNYVELLÁTÁS ISKOLÁN BELÜLI SZABÁLYAI.
A tankönyveket iskolánkban minden tanuló alanyi jogon ingyenesen kapja.
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási
év során az iskola tanulói részére ingyenesen rendelkezésre álljanak. Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyvek beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskola a tankönyvellátás feladatait az aktuális jogszabályoknak megfelelően a Könyvtárellátón keresztül látja el. Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a felelős. Az intézményvezető kijelöli a tankönyvfelelőst, aki elkészíti az
iskolai tankönyvrendelést, illetve aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.
A tankönyvellátás folyamán a tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve figyelembevételével a tanítók, szaktanárok kiválasztják a megrendelésre kerülő tankönyveket, amelyek az előírt tantervi szabályozóknak is megfelelnek. A tankönyvfelelős ezután elkészíti a tankönyvrendelést, majd megküldi fenntartói jóváhagyásra. A fenntartói
jóváhagyás után a tankönyvfelelős a Könyvtárellátónál megrendeli a tankönyveket.
Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben,
tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden tanuló részére a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésükre.
A tanulók a tankönyveket tanév elején az iskolai könyvtárból kapják meg ingyenesen, átvételi elismervény ellenében egy tanévre, szeptembertől júniusig tartó időszakra. Az 1. és 2. évfolyam tankönyveit, valamint az 1-8.
évfolyam munkafüzeteit, munkatankönyveit nem kell visszaszolgáltatni.
A több tanéven keresztül használt ingyenes tankönyveket, taneszközöket az iskola annak a tanévnek a végéig
biztosítja a tanulók számára, ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá.
A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a tanulói jogviszonyuk
iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen kapott tankönyveket vissza kell adni az
iskola könyvtárába.
Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a szülőnek az iskola részére meg
kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett
fogyasztói árával. Az előző években megjelent tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a diákönkormányzat
véleményének figyelembevételével az iskola igazgatója dönt. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv
rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.
19. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK
•
•
•

Tűz- vagy egyéb veszély esetén az épületben található riadó terve alapján kell eljárni.
Kérjük tanulóinkat, hogy az iskolai foglalkozásokhoz nem tartozó tárgyakat, (pl. ékszer, óra, magnó, mobiltelefon stb.), valamint nagyobb összegű készpénzt ne hozzanak az iskolába.
A folyosókon, a lépcsőn a balesetek elkerülése érdekében tilos a futás.
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EGÉSZSÉGVÉDELMI, BALESET-MEGELŐZÉSI, MUNKAVÉDELMI, VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
Az osztályfőnök minden tanév kezdetekor ismerteti az osztályába járó tanulókkal az egészségük és testi épségük
védelmére vonatkozó előírásokat, felhívja figyelmüket az iskola épületeinek és tárgyainak használata során felmerülő veszélyforrásokra, valamint a saját és a társaik egészségét, testi épségét veszélyeztető, és ezért tiltott
magatartásformákra. Az osztályfőnök az ismertetés tartalmát dokumentálja.
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben az iskolaorvos és iskolai védőnő
biztosítja.
A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken látják el:
•
a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,
•
fogászat: évente egy alkalommal,
•
szemészet: évente egy alkalommal,
•
belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal,
•
a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a nyolcadik évfolyamon.
Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági, egészségügyi szűrővizsgálatát évente két alkalommal,
az egészség megőrzését szolgáló felvilágosító előadásokat tart, orvosi vizsgálatokat megelőző vizsgálatokat
végez.
20. TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE
•
•

•

•
•

A tanítási órák- és a tanórán kívüli foglalkozások rendjét az órarend (és a foglalkozási naplók) határozzák
meg, ettől eltérni csak az ügyeletes vezető előzetes engedélyével lehet.
A napközis foglalkozás az utolsó tanítási óra után órarend szerint kezdődik, s 16 óráig tart. (A szülő előzetes
írásbeli kérelmére a napközi vezető pedagógus esetenként vagy rendszeresen engedélyezheti a korábbi
hazamenetelt.)
Bármely iskolai foglalkozásról - annak befejezése előtt - csak előzetes szülői írásbeli kérelemre lehet elhagyni az iskola, a foglalkozás helyszínét. Egyéb indokolt esetben csak az ügyeletes vezető adhat engedélyt
az iskola, a foglalkozás idő előtti elhagyására a tanuló számára.
Az ebédeltetés az órarendek alapján kialakított étkezési rend szerint zajlik pedagógus felügyelettel.
A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy:
o Előkészítse a szükséges tanfelszerelést és az ellenőrzőt (tájékoztató füzetet)
o Figyeljen és képességeinek megfelelően, aktívan részt vegyen a tanórák munkájában, teljesítse
feladatait
o Kézfelemeléssel jelezze, ha szólni kíván és az órát tartó pedagógus által elvárt módon feleljen
o Tanterembe belépő és távozó felnőttnek köszönjön
o Az ülésrendet betartsa
o A tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után

21. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
•
•
•

•
•

Az iskola hatályos házirendjéről a tanulók a tanév első osztályfőnöki óráján, a szülők pedig az első szülői
értekezleten kapnak tájékoztatást.
A házirend elhelyezésre kerül az osztálytermekben, a könyvtárban, a nevelőtestületi- iskolatitkári szobákban. A házirend az iskola nyitvatartási ideje alatt bárki számára rendelkezésre áll.
A házirend felülvizsgálható, módosítható, ha jogszabály ezt előírja, vagy az aláíró felek által képviselt közösség tagjainak legalább fele ezt írásban kéri. A házirend módosítására bármely tanuló vagy pedagógus,
dolgozó írásban tehet javaslatot. A beterjesztett javaslatról a nevelőtestület 30 napon belül dönt.
Minden tanév megkezdését követő 4 héten belül az iskola vezetősége és a diákönkormányzat vezetősége
áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy a házirendet szükséges-e módosítani.
Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan bárki fordulhat kérdéssel az intézmény intézményvezetőjéhez, helyetteséhez, a diákönkormányzat vezető tanárához. Az illetékes személyeket a titkárságon kell keresni.
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22. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A diákönkormányzat nyilatkozata
A házirendet az intézmény diákönkormányzata megismerte. Aláírásommal tanúsítom, hogy az Üllés, Forráskút,
Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákönkormányzata véleményezési jogát
jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.
Kelt: Forráskút, 2020. 08. 31.
…………………………………………………………
iskolai diákönkormányzat képviselője
A szülői szervezet nyilatkozata
A házirendet a szülői szervezet megismerte. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.
Kelt: Forráskút, 2020. 08. 31.
…………………………………………………….
iskolai szülői szervezet képviselője
A nevelőtestület nyilatkozata
Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjét az iskola nevelőtestülete 2020. 08. 31. napján tartott ülésén elfogadta. Hatályba lépésének időpontja: 2020. szeptember 1.

Kelt: Forráskút, 2020. 08. 31.
………………….…………………………………………..
Simon Ilona
hitelesítő, a nevelőtestület képviselője

…………………………………………………….
Sápi Zoltán
intézményvezető
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1. számú melléklet

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei az 1-8.
évfolyamban (az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet szerinti
kerettantervekhez)
1. évfolyam
1.

Magyar nyelv és irodalom

Magyar Irodalom
• Tudjon udvariasan köszönni, bemutatkozni, megszólítani felnőtteket, gyerekeket.
• Legyen képes képről szavakat gyűjteni, rövid mondatot alkotni.
• Érzékeltesse helyesen a hangok időtartamát.
• Legyen biztos betűismerete a kis és nagy nyomtatott betűk körében.
• Tudjon szavakat, szókapcsolatokat megfelelő ütemben, pontosan olvasni, nehézség esetén visszalépni a
szótagoló olvasásra.
• Legyen képes előzetes felkészülés után három-négy mondatos szöveget hangosan olvasni.
• Legyen képes az olvasott szövegre irányuló tartalmi kérdések megválaszolására szóban, rajzzal, ill. írásban.
Magyar nyelv
• Váljon szokásává a helyes eszközhasználat.
• Tájékozódjon biztosan a vonalrendszerben.
• Tudja a magyar ábécé kis írott betűit felismerhetően, szabályosan, ill. a szabályoshoz közelítően alakítani
és kapcsolni.
• Tudja írásmunkáit gazdaságosan, esztétikusan elrendezni füzetében.
• Legyen képes másolni írott és nyomtatott szövegről kevés helyesírási hibával.
• Szavakat, rövid mondatokat kevés helyesírási hibával tudjon leírni látó-halló tollbamondással.

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Környezetismeret
Tájékozódjon jól saját testén.
Tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban.
Ismerje iskolája nevét és pontos címét, helyiségeit, rendeltetésszerű használatát.
Tudja elmondani saját lakcímét, születési helyét és időpontját, valamint családtagjai nevét.
Ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok és az évszakok elnevezéseit és egymást követő sorrendjét.
Tudjon beszámolni a napi időjárásról, a tanult időjáráselemek használatával szóban és rajzban.
Konkrét esetekben tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni.
Tudja megnevezni az emberi test főbb részeit.
Ismerje fel a megfigyelt lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit.

3. Matematika
•
•
•
•
•

Tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy
választott tulajdonság alapján.
Tudjon tájékozódni. Ismerje és alkalmazza helyesen az irányokat.
Legyen képes a halmazok számosságának megállapítására.
Használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket.
Tudjon igaz-hamis állításokat alkotni; állítások helyességét eldönteni.

•
•

Legyen képes növekvő és csökkenő számsorozatokat felismerni, képezni adott szabály alapján.
Egyszerűbb esetekben legyen képes megfogalmazni szabályjátékok és sorozatok szabályát szóban.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben.
Ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben.
Biztosan ismerje fel a páros és páratlan számokat.
Tudja a számok szomszédait húszas számkörben.
Tudjon hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni.
Legyen képes kevés hibával összeadásokat, kivonásokat, bontásokat, pótlásokat végezni.
Tudjon egyszerű szövegösszefüggést lejegyezni rajzzal, számokkal, művelettel.
Ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört.
Használja egyszerű szám és szöveges feladatokban a m, kg, l egységeket.
Tudja helyesen alkalmazni a hét, nap, óra időtartamot.

4. Etika/Hit- és erkölcstan
• Legyen képes beszélni képek alapján a hétköznapok jó és rossz történéseiről.
• Tudja, hogy a személynév több részből áll: család-, vezetéknév, és utó- vagy keresztnév. Ismerje és értse
•
•
•
•
•
•
•

az utó- keresztnév jelentését, jelentőségét.
Önértékelés,
önelfogadás.
Legyen
képes
összefüggéslátásra
a külső
tulajdonságok jellegzetességei és a családi vonások között.
Értse a család szó fogalmát, tudja megnevezni a tagjait. Tudjon példát mondani a családon belüli
feladatmegosztás főbb területeire.
Legyen képes a rokon, ismerős, barát megkülönböztetésére. Értse a barátság fogalmát. Tudjon néhány
fontos szabályt a közösségi élet alkalmazkodási és a különböző élethelyzetekben alkalmazandó
illemszabályai közül.
Értse az egészséges életmód fogalmát, tudjon felsorolni fontosabb teendőket az elérése érdekében.
Legyen érzékeny a környezet és a környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet kialakulására.
Ismerje a „veszély, veszélyhelyzet” fogalmakat. Otthon, iskola, út az otthontól az iskoláig.
Ismerje
nemzeti
jelképeinket,
ünnepeinket,
azok
hagyományteremtő,
hagyományőrző jelentőségét. Legyen tisztában az ünnepi alkalmak viselkedési és öltözködési szabályaival.

5.
•
•
•
•
•
•
•

Vizuális kultúra
Ismerje és alkalmazza a forma és színritmusokat.
Ismerje a hideg és meleg színeket.
Tudjon elképzelés alapján vagy egy átélt élményt vizuálisan is megjeleníteni.
Ismerje fel a vizuális jeleket a nemzeti és egyházi ünnepkörhöz kapcsolódóan.
Tudjon szimmetria felhasználásával képet megalkotni.
Legyen képes a látott médiaélményeket befogadni és feldolgozni.
Legyen képes egyszerű báb tervezésére.

6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tudjon hosszúságot, nagyságot viszonyítani, összehasonlítani.
Alkosson képlékeny anyagból egyszerű formákat.
Tudjon papírt alakítani az eddig tanult módokon.
Ismerje fel és nevezze meg a környezetében előforduló anyagfajtákat.
Legyen képes a legegyszerűbb eszközök helyes és balesetmentes használatára.
Legyen képes az úttesten biztonságosan átkelni irányítással és a nélkül.
Ismerje az alapvető egészségügyi követelményeket, és azokat alkalmazza is a mindennapi életben.
Ismerje a célszerű takarékosság néhány szabályát.
Ismerje és alkalmazza a kulturált étkezés alapvető szabályait.

Életvitel és gyakorlat

7.
•
•
•
•
•
8.
•
•
•
•
•
•
•

Ének-zene
Tudja a tanult dalokat segítséggel énekelni.
Legyen képes a tá-ti-ti és a szünet felismerésére, megnevezésére.
Legyen képes a „s”, „l”, „m”, „d” kézjelének megmutatására.
Ismerje fel a vonalrendszer helyeit.
Vegyen részt a játékos feladatokban.

Testnevelés és sport
Utasításnak megfelelően tudjon rendgyakorlatokat végrehajtani.
Tudjon 5-6 percig megállás nélkül futni.
Legyen képes labdát, gurítani, feldobni és elkapni, célba dobni.
Legyen képes egyszerű egyensúlygyakorlatok végrehajtására talajon és padon.
A szabályokat betartva tudjon részt venni játékokban.
A kézi szerekkel utasítás szerint legyen képes feladatokat végrehajtani.
Legyen képes 2-4 ütemű gimnasztikai gyakorlatot ütemtartással végrehajtani.

2.
1.

évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

Magyar irodalom
• Szóbeli és írásbeli közlések, utasítások megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszadás.
• A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, bemutatkozás,
megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés a felnőttekkel és a társakkal való
kapcsolatokban.
• Feldolgozott szövegek megértésének igazolása: válaszadás kérdésekre, tartalom elmondása tanítói
segítséggel. Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos felolvasása.
• A vers és a próza megkülönböztetése.
Magyar nyelv
• A magyar ábécé ismerete, szavak, nevek betűrendnek megfelelő sorba rendezése. A magánhangzók és a
mássalhangzók megkülönböztetése; az időtartam helyes jelölése szóban és írásban. Szavak,
szószerkezetek, két-három kijelentő és kérdő mondat helyes leírása másolással, tollbamondás után.
• A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása. 20 begyakorolt szóban a j/ly helyes
jelölése.
• Szavak szótagolása, elválasztása. Szöveg tagolása mondatokra.
• A kijelentő és a kérdő mondat felismerése, megnevezése, helyesírása.
• A szótő és a toldalék felismerése, jelölése szavakban.

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Környezetismeret
Ismerje fel a környezete tárgyainak és élőlényeinek néhány érzékelhető tulajdonságát.
Tudjon önállóan tájékozódni az otthona és az iskola környékén.
Ismerje a leggyakoribb közlekedési veszélyforrásokat, valamint azok elkerülésének módját.
Tudjon megfigyeléseiről, tapasztalatairól beszámolni szóban kérdések segítségével.
Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a mérőeszközöket és mértékegységeket, tudja
lejegyezni a mérési eredményeit.
Tudja megnevezni a növény részeit.
Tudja, hogy az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, szaporodnak, növekednek, fejlődnek, elpusztulnak. Az
egészséges életmód ismeretei.
Tudja megnevezni az emberi test főbb részeit.
Tudja megnevezni a halmazállapotokat, azok változásait.

Matematika
Tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani.
Tudjon halmazokat képezni adott tulajdonság alapján.
Nevezze meg kiválogatott elemek közös tulajdonságát.
Legyen képes összefüggések megfigyelésére, leolvasására, megfogalmazására.
Tudja állítások igazságát eldönteni, igaz állításokat fogalmazni.
Legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint (100-as számkör).
Készítsen nyitott mondatot ábráról, szövegről, tegye igazzá behelyettesítéssel, próbálgatással.
Ismerje a szöveges feladat megoldásának menetét.
Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat.
Ismerjen fel és képezzen számsorozatokat adott szabály alapján.
Tudjon tárgyakat meg- és leszámolni egyesével, kettesével, ötösével, tízesével.
Ismerje a számok nevét és jelét 100-as számkörben.
Találja meg a számok helyét a számegyenesen.
Ismerje fel a számok összegalakját, különbségalakját, kéttényezős szorzatalakját, és hányados- alakját.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tudja értelmezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben.
Végezze el az összeadást, kivonást, pótlást eszközhasználat nélkül 100-as számkörben.
Ismerje biztonságosan a szorzótáblát.
Ismerje a maradékos osztást.
Ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat.
Ismerje fel a téglalapot, négyzetet.
Ismerje fel a testek tulajdonságait (élek, lapok, csúcsok).
Tudjon alakzatokat csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint.
Végezzen gyakorlati méréseket a tanult szabvány mértékegységekkel.
Ismerje, használja helyesen a mérőeszközöket, mértékegységeket, tudjon átváltásokat végezni.

4. Etika/Hit- és erkölcstan
Tudja, hogy a személynév több részből áll: család-, vezetéknév, és utó- vagy keresztnév. Ismerje és értse az utókeresztnév jelentését, jelentőségét.
Önértékelés, önelfogadás. Legyen képes összefüggéslátásra a külső tulajdonságok jellegzetességei és a családi
vonások között. Reális képpel rendelkezik saját tulajdonságairól.
Értse a család szó fogalmát, tudja megnevezni a tagjait. Tudjon példát mondani a családon belüli feladatmegosztás
főbb területeire.
Legyen képes a rokon, ismerős, barát megkülönböztetésére. Értse a barátság fogalmát. Tudjon néhány fontos
szabályt a közösségi élet alkalmazkodási és a különböző élethelyzetekben alkalmazandó illemszabályai közül.
Beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. Ismerje a helyes internethasználat szabályait.
Értse az egészséges életmód fogalmát, tudjon felsorolni fontosabb teendőket az elérése érdekében. Ismerje a
„veszély, veszélyhelyzet” fogalmakat. Otthon, iskola, út az otthontól az iskoláig.
Ismerje nemzeti jelképeinket, ünnepeinket, azok hagyományteremtő, hagyományőrző jelentőségét. Legyen
tisztában az ünnepi alkalmak viselkedési és öltözködési szabályaival. Tudjon felsorolni néphagyományokat,
lakóhelyi szokásokat.
Legyen érzékeny a környezet és a környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet kialakulására. Ismerje a
környezet – és természetvédelem fontos feladatait.

5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vizuális kultúra
Legyen képes a vizuális nyelv alapelemivel (pont, vonal) képet létrehozni.
Legyen képes természeti formákat síkban ábrázolni.
Ismerje a főszíneket, mellékszíneket és a hideg és meleg színeket.
Legyen képes egyszerű színkeverési gyakorlatokat végrehajtani.
Ismerje az előtér, középtér, háttér fogalmát.
Tudjon elképzelés alapján vagy egy átélt élményt vizuálisan is megjeleníteni
Ismerje fel a vizuális jeleket a nemzeti és egyházi ünnepkörhöz kapcsolódóan.
Tudjon szimmetria felhasználásával képet megalkotni.
Legyen képes a látott médiaélményeket befogadni és feldolgozni.
Ismerjen néhány népművészeti motívumot.

Életvitel és gyakorlat
Ismerje a kicsinyítés, nagyítás fogalmát.
A papír, textil, fa legfontosabb tulajdonságainak ismerete.
A célnak megfelelő szerszámok kiválasztása, használata.
A gyalogos közlekedés szabályainak ismerete, udvarias magatartás a közlekedésben.
Higiénés szokások a táplálkozásban, öltözködésben.
Ismerje a pénz szerepét (a családban).
Ismerjen néhány hulladékhasznosítási módot a gyakorlatban.
A környezetben előforduló jelzőtáblák jelentésének ismerete.

•
•

Tartsa rendben a munkahelyét.
Takarékos anyagfelhasználás.

7. Ének-zene
• Éneklés: 20 magyar népi mondóka, népdal, műdal csoportos éneklése emlékezetből. A

•
•
•

gyermekdalokhoz tartozó játékok ismerete, mozgásanyagának megfelelő ritmusú és tempójú előadása.
A tanult népszokások ismerete. Kifejező szöveghű éneklés, a dalok ritmusának, hangulatának
megfelelően. Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás. Dallammotívumok éneklése kézjelről
segítséggel.
Improvizáció: Saját név ritmikai és dallami megjelenítése.
Zenehallgatás: A vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése. Vokális és hangszeres
hangszínek felismerése.
Zenei ismeretek: A tanult ritmusértékek felismerése, hangoztatása kottaképről. Tanult pentaton relációk
olvasása, írása tanári irányítással. A vonalrendszer ismerete. Ritmusírás.

8. Testnevelés és sport
• Gimnasztika: 2-4 ütemű gimnasztikai gyakorlatok végzése bemutatott vagy a pedagógus által elmondott
•
•
•
•
•
•

utasítások alapján.
6 perc folyamatos futás.
Szökdelések és ugrások: Helyből és nekifutással történő ugrások összerendezett végrehajtása.
Ugrókötél gyakorlatok 30 mp-ig folyamatosan.
Dobások: Célbadobás zsámolyra, karikába 6 m-ről. Távolba dobás kislabdával: fiú: 14–20 m, lány: 13–
14 m.
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok: A testtömeg megtartása függésben és támaszban.
Mászókötélen mászó kulcsolással mászási kísérletek. Felfordított padon végig menni egyensúlyozva.
Talajtorna elemek: gurulóátfordulás előre- és hátra; tarkóállás; kézállásba fellépés bordásfalnál.
Labdás gyakorlatok: Labdajátékok. Gurítások, dobások, elkapások, labdavezetés.

3.
1.

évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

Magyar irodalom
• Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal.
• A feldolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazása.
• Ismert feladattípusok szóbeli és írásbeli utasításainak megértése. Fél oldal terjedelmű, ismert témájú
szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek felolvasása felkészülés után.
• Öt-hat mondatból álló elbeszélő fogalmazás írása felkészülés után, ismert témákban.
• A fogalmazások tagolása.
Magyar nyelv
• Egyéni tempójú, rendezett, tiszta íráskép. Az írásbeli munkák javítása tanítói segítséggel.
• Az igék, a főnevek és a melléknevek felismerése, megnevezése. A személynevek, állatnevek, a lakóhely
nevének helyes leírása.
• A begyakorolt szavak helyesírása a kiejtés szerint, a szóelemzés alapján. Egyszerű és összetett szavak
elválasztása önállóan.
• További 25-30 begyakorolt szóban a j/ly helyes jelölése

2. Környezetismeret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
•
•
•

Legyen képes a zöldterületeken élő leggyakoribb élőlények felismerésére, jellemzésére, megnevezésére.
Vegye észre a növények és az állatok sokrétű kapcsolatát, tudjon rá példát mondani.
Ismerje a növényi szervek feladatát. Vegye észre a növényi élet ciklusát.
Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő hőmérsékletre,
fényre van szükség. Ismerje a növények és az állatok legfontosabb hasonlóságait, lássa a táplálékuk
megszerzése közötti különbséget.
Lássa, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a kedvezőtlen környezeti feltételekhez.
Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.
Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek. Ismerje az egészséges életmód alapvető feltételeit.
Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.
Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton.
Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fővilágtájakat.
Ismerje meg lakóhelyét, tudjon önállóan tájékozódni a település térképén.
Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost.
Legyen képes felfedezni a fővárosi és vidéki élet közötti különbségeket.
Ismerjen fel néhányat képről Budapest nevezetességei, hídjai közül.
Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét.
Tudjon tanári segítséggel kísérleteket, méréseket végezni, tapasztalatait elmondani és írásban, rajzban
rögzíteni.

Matematika
Tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba.
Ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát.
Állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot.
Tudjon megfogalmazni igaz, hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni.
Tudjon
egyszerű
nyitott
mondatokat
kiegészíteni
igazzá,
hamissá,
nyitott
mondatok igazsághalmazát megkeresni.
Értelmezzen egyszerű szöveges feladatokat, tudja az adatokat lejegyezni, megoldási tervet készíteni.
Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 1000-es számkörön belül.

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

4. Etika/Hit- és erkölcstan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.
•
•
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•
•
•
•
•

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és
késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.
Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos
beszélgetésbe.
Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan
eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.
Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.
Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy
ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.
Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok
betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.
Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink
hoztak létre.
Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is
rátekinteni.
Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.

Vizuális kultúra
Legyen képes a lényeget színekkel és a méretekkel kiemelni.
Ismerje a nézőpont és az alaprajz fogalmát.
Ismerje a főszíneket, mellékszíneket és a hideg és meleg színeket.
Legyen képes egyszerű színkeverési gyakorlatokat végrehajtani.
Ismerje az előtér, középtér, háttér fogalmát.
Ismerje és alkalmazza a sötét és világos színkontrasztokat.
Ismerjen néhány képzőművészeti példát állat és növényábrázolásra.
Ismerjen néhány különböző korokban használt eszközt, tárgyat (pénzérmék, korabeli ruhák).
Legyen képes valóságos formákat, és kitalált mintákat vizuálisan megjeleníteni.
Legyen képes a vizuális nyelv alapelemivel (pont, vonal) képet létrehozni.
Legyen képes a látott médiaélményeket befogadni és feldolgozni.

6.
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Életvitel és gyakorlat
Tudatosan bővítse ismereteit az anyag tulajdonságainak területén.
Természetes, mesterséges anyagok tulajdonságainak megkülönböztetése.
Az anyagok tulajdonságai és felhasználásuk közötti kapcsolat felismerése.
Fogadja el, lássa be a szimbólumok szükségességét a műszaki információközlésben.
Tudjon megkülönböztetni a műszaki rajzban használatos vonalfajtákat, legyen képes nézeti rajzok
elemzésére.
Egyszerű makett készítése.
Összetett modellek építése térben – egyéni elképzelések kivitelezése.
Ismerje és alkalmazza a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályait.
Ismerje néhány élelmiszer élettani hatását.
Tanúsítson érdeklődést a népi hagyományok iránt.
Aktív részvétel tárgykészítő tevékenységben.
Munkaeszközök megfelelő használata, védelme, megbecsülése, gondozása.

7. Ének-zene
• Éneklés: A dalanyagból kiválasztott 10 dal éneklése emlékezetből, a tanult technikai megoldások,
•
•
•
8.
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tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazásával.
Improvizáció: Azonos dallamhoz befejezés rögtönzése.
Zenehallgatás: A kürt és az üstdob megnevezése hangzás alapján. A megismert kórustípusok hallás
utáni megnevezése.
Zenei olvasás-írás, zenei ismeretek: Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint.
Jellemző dallamfordulatok felismerése kottaképről.

Testnevelés és sport
Gimnasztika: Gimnasztikai gyakorlatok végzése a pedagógus utasításainak megfelelően.
6 perc folyamatos futás.
Szökdelések és ugrások: A helyből és nekifutással történő ugrások összerendezett végrehajtása. Ugrókötél
gyakorlatok 30 mp-ig folyamatosan.
Dobások: A tevékenység céljának és a labda sajátosságainak megfelelő dobásmód megválasztása és
végrehajtása. Célbedobás zsámolyra, karikába 8 m-ről. Távolba dobás kislabdával: fiú: 16–21 m, lány:
15–17 m.
Talajtorna elemek: - gurulóátfordulás előre- és hátra. - kézállásba fellendülés bordásfalnál segítséggel zsugor fejállás
Kötélmászás: helyes mászó kulcsolás 2-3 felkapaszkodással.
Labdás gyakorlatok: Labda-adogatás, elkapás, labdavezetés biztonságosan.

9. Informatika ( csak a Fontos Sándor Tagintézményben)
A tanuló képes legyen a tanult ismereteket önállóan alkalmazni:
•
ismerje a számítógép kezdőképernyőjének és programablak felületét
•
a tanult billentyűk ismerete
•
tudjon egyszerű szöveget beírni, menteni, megnyitni
•
legyen képes rajzkészítésre a Paint programban, (mentés, megnyitás,
•
alapvető rajzeszközök használata, másolás, tükrözés, forgatás funkciójának ismerete
•
egy tanult weboldalon való eligazodás, egyszerű keresés végrehajtása

4.
1.

évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

Magyar irodalom
• Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban.
• Az udvarias beszédfordulatok használata a mindennapi beszédhelyzetekben.
• A mondanivaló értelmes, lényegre törő megfogalmazása szóban.
• Előzetes felkészülés után ismert tartalmú szöveg pontos, folyamatos, értelmező felolvasása, a
szövegfonetikai eszközök használata. 15-20 soros szöveg önálló olvasása, a szövegértés igazolása
feladatok önálló megoldásával: megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait;
azonosítja a történet idejét és helyszínét, a cselekmények sorrendjét; felismeri a mesére jellemző
fordulatokat, szókapcsolatokat, mesejellemzőket; kérdésekre válaszol.
Magyar nyelv
• Esztétikus, rendezett egyéni írás. Mondatok helyes leírása. A mondatfajták felismerése, megnevezése,
helyes leírása.
• A szavak szófajának megnevezése a tanult szófajok esetében. Az egyalakú szótövek, a tanult toldalékok
felismerése, a szavak toldalékos alakjának helyesírása.
• Az igealakok felismerése, az igekötős igék helyesírása ismert szavak esetében.
• A tulajdonnevek fajtáinak helyesírása, a földrajzi név, intézménynév, címek, márkanevek, személynevek
nevének esetében a begyakorolt szavak helyesírása.
• A főnevek tárgyragjának, a többes szám jelének felismerése.
• A melléknév, a számnév helyes írásmódja. A hibák javítása tanítói segítséggel, önellenőrzéssel.
• A tanult fogalmazási ismereteket felhasználja fogalmazáskészítéskor. Adott vagy választott témáról
minimum 8-10 mondatos leírást készít.

2.
•
•
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3.
•
•
•
•

Környezetismeret
Tudjon tanári segítséggel méréseket, egyszerű kísérleteket végezni, tapasztalatait rögzíteni.
Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze a tanult életközösségek legjellemzőbb élőlényeit.
Értse az élőlények élőhelye, életmódja és testfelépítése közötti egyszerű összefüggéseket.
Tudja az élőlényeket a megfelelő csoportba besorolni. Ismerje a csoportok jellemző tulajdonságait.
Ismerje néhány tanult haszonállat és haszonnövény jellemzőit.
Lássa az emberi tevékenység és a természet veszélyeztetettsége közötti összefüggést.
Érezze át a természet védelmének fontosságát, cselekedjen a természet megóvása érdekében.
Ismerje lakóhelye védett természeti értékeit.
Nevezze meg a tanult élettani jellemzőket, az emberi életszakaszokat.
Ismerje az életünkhöz szükséges környezeti feltételeket.
Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen tudatában azok
egészségkárosító hatásával.
Legyen képes elemi szinten tájékozódni Magyarország domborzati térképén. Sorolja fel a szomszédos
országokat.
Tudjon irányokat meghatározni a fővilágtájak segítségével.
Találja meg lakóhelyét és nagytájainkat a domborzati térképen.
Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között.
Ismerje a Föld mozgásait.

Matematika
Tudja halmazok számosságát megállapítani, összehasonlítani.
Tudjon halmazokat képezni, kiválogatott elemek közös tulajdonságát megnevezni.
Legyen képes összefüggések felismerésére, megfogalmazására.
Tudja eldönteni állítások igazságtartamát, igaz, hamis állításokat fogalmazni.

•
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Tudja megkeresni nyitott mondatok igazsághalmazát.
Tudjon folytatni számsorozatokat a felismert szabály alapján.
Tudja megkeresni az összes lehetőséget egyszerű kombinatorikus feladatokban.
Tudjon biztosan tájékozódni a tízes számrendszerben 10 000-es számkörön belül.
Helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint.
Tudjon számokat nagyság szerint összehasonlítani, sorba rendezni.
Ismerje a számok egyes, tízes, százas, ezres szomszédait, tízesekre, százasokra, ezresekre kerekített
értékét.
Tudja értelmezni, megoldani a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást.
Tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal, 1000-rel.
Ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén.
Legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás
kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval).
A becslést, ellenőrzést eszközként használja.
Tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával.
Ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat.
Ismerje fel az alakzatok geometriai tulajdonságait, válassza ki a megadott tulajdonságú alakzatokat.
Tudjon síkidomokat, testeket létrehozni adott feltételekkel.
Ismerje a kocka és a téglatest tulajdonságait (lapok, csúcsok, élek száma).
Ismerje és önállóan használja a mérőeszközöket és mértékegységeket gyakorlati mérések során.
Tudjon megoldani a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év,
hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc) szám és szöveges feladatokat.
Tudja kiszámítani a téglalap és a négyzet kerületét.
Tudja használni a biztos, lehetséges és lehetetlen fogalmakat.
Tudja egyszerű valószínűségi kísérletek lehetséges eseteit megkeresni.
Tudjon grafikonról, táblázatból néhány adatot leolvasni, táblázatot, egyszerű grafikont készíteni.
Helyesen írja, olvassa, alkalmazza a negatív számokat.

4. Etika/Hit- és erkölcstan
• Tudja megfogalmazni, milyennek látja magát jelen állapotában, miben szeretne változni, fejlődni, mit
•
•
•
•
•
•
•

szeretne megtanulni a közösségbe való illeszkedés érdekében.
Képességei alapján helyezze el magát a jelenlegi közösségében.
Ismerje fel a magyar nyelv kulturális gazdagságát, az összetartozásban betöltött szerepét. A
kommunikációs eszközök megfelelő használata különböző szituációkban.
Tudja a nemzethez tartozás jelképeit, nevezzen meg a magyar ünnepkörhöz tartozó jeles
napokat/népszokásokat.
Legyen nyitott és elfogadó más kultúrákban és nehéz körülmények között élő emberekkel szemben.
Az internet használati szokások és veszélyek ismerete.
Környezettudatos gondolkodás ismérvei.
Legyen tisztában életkorához mérten cselekvései következményeivel.

5. Vizuális kultúra
• Ismerje a vizuális nyelv alapelemeit, tudja a kifejezési szándéknak megfelelően használni a
•
•
•

kompozíciós eljárásokat.
Legyen képes személyes élményei alapján életkorának megfelelő szinten történő megjelenítésre képen
és plasztikában különböző technikákkal.
Legyen képes tárgyak folyamatos megfigyelésére, megjelenítésére megfigyelés alapján.
Legyen képes tárgyak különböző nézeti rajzának elkészítésére.

•
•
•
•
6.
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Ismerje a 12 tagú színkör színeinek nevét, tudja kikeverni ezeket.
Tudja a látványnak megfelelően meghatározni a rajzlap helyzetét.
Ismerkedjen meg lakóhelye, környezete művészeti emlékeivel, népművészeti hagyományaival.
Ismerjen legalább három műalkotást és azok alkotóját.

Életvitel és gyakorlat
A műszaki rajz leolvasásának ismerete.
Alaprajz, nézetrajz készítése önállóan.
Mérés centiméteres pontossággal.
Munkaeszközök karbantartásának fontossága, gondozása.
Önellátás otthon, iskolában, segítés.
Családi ünnepek: szokások, hagyományok megismerése; dekoráció, ajándék, csomagolás készítése.
Takarékosság idővel, pénzzel, energiával. A célszerű és takarékos anyagfelhasználás.
Részvétel tárgykészítő tevékenységben – tárgykészítés saját ötlet alapján.
Rend, tisztaság munka közben.
A készítendő tárgy sajátosságaihoz illő anyag és munkaeszköz választása.
A tárgy rendeltetése, funkciója, anyaga, alakja és mérete közötti kapcsolat felismerése.
Jártasság a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak alkalmazásában.
Az egészséges életmód elemi szabályainak ismerete.
A teendők megnevezése egyes betegségeknél – a mentők telefonszáma.
Ismerje a háztartásban használatos eszközök és gépek rendeltetését és használatát.

7. Ének-zene
•
•
•
•
8.
•
•
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•
•

•
•

A dalanyagból kiválasztott 10 magyar népdal, műdal közös éneklése emlékezetből. A Himnusz szöveghű
éneklése. Az iskolai ünnepekhez kapcsolódó dalok éneklése.
Ritmussor szabad és kötött szempontok szerinti rögtönzése maximum 8 ütem terjedelemben.
A meghallgatott zenés mesék felidézése. A zenei karakterdarabok szóbeli jellemzése. A tanult népdalok
felismerése zeneművekben, feldolgozásokban.
Tanult dalok szolmizálása tanítói segítséggel. Dalrészletek olvasása és kottába írása tanítói
segítséggel. Az alsó tagozaton tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása
kottaképről, hármas ütemben is.

Testnevelés és sport
Gimnasztikai gyakorlatok végzése a pedagógus utasításainak megfelelően, majd önállóan is.
Kislabdával, helyes dobótechnikával helyből távolba dobás: 16-17 m. Célba dobás zsámolyra 10 m-ről.
6 perc folyamatos futás.
Közepes
lendületű
nekifutással
végrehajtott
ugrások
hangsúlyozott
elrugaszkodással, harmonikusan.
1-3 részes szekrényre felguggolás és függőleges repülés.
Talajtorna:
- guruló átfordulás előre és hátra különböző kiinduló helyzetekből,
- tarkóállás,
- fejállás.
Biztonságos labdavezetés különböző labdákkal. Helyes labdakezelési technikák.
Játékoknál szabályok szerinti eszközhasználat.

9. Angol nyelv
Bemutatkozás
• Legyen képes a tanuló bemutatkozni. Ismerje a határozatlan névelőket, a felszólító módot, a főnevek
többes számát és a there is/there are szerkezetet.
Barátok és család
• Tudjon beszélni a barátokról és a családról. Használja a létigét, a birtokos jelzőket és tudja kifejezni
a birtokviszonyt.
Az én világom
• Tudja bemutatni saját környezetét, világát. Ismerje a have got szerkezetet és a melléknevek helyét
a mondatban.
Idő
• Ki tudja fejezni az időt és használja az egyszerű jelen időt. Helyek
• Képes legyen helyviszony kifejezésére. Tudja használni a can/can’t segédigét.
Emberek
• Tudja az emberi külsőt jellemezni. Ismerje a folyamatos jelen időt és a How much…? kérdőszót vásárláskor.

10. Informatika
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A számítógép főbb egységei, kapcsolható perifériák (a megnevezés szintjén)
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, a számítógép programok segítségével működik, a
felhasználói felület jeleinek értelmezése
Egyszerű
rajzos alkotások,
rajzolóprogram, nyomdaelemek használata,
színek,
saját
színek, transzformációk, vágólap, rajzkészítés önállóan
A dokumentum mentése segítséggel
Rajz folytatása adott témában, új rajzlap készítése, dokumentum megnyitása, dokumentum
módosítása, dokumentum mentése, írás a rajzlapon
A dokumentum megnyitása segítséggel, a rajz módosítása
Hangfelvétel, hanglejátszás, hangrögzítő,
összetett
dokumentum. Hang
felvétele,
lejátszása számítógépes eszközökkel a meséhez kapcsolva.
A Logo - program használata. A Logo egyszerű utasításai. A teknőc utasításai. Rajzlaptörlés. Egyszerű
ábrák rajzolása Logo parancsokkal
Elforgatott ábrák, eljárások
A Logo - program használata. Logo egyszerű utasításai: Kör, félkör rajzolása, eljárások
A Logo - program használata. Szövegírás a Logo-ban. Betű, Betűzd, Alak, Lenyomat parancsok
használata. Rajzlapkészítés a Logo-ban
Animáció. Villogó szöveg. Véletlen szám fogalma. Reklámfelirat készítése a Logo-ban eljárással
A Logo - program használata. Részek, a részek kapcsolata, sorrend, eljárások készítése, Strukturált
programozás
Információ kifejezése beszéddel, rajzzal, írással, jelekkel. Jelek a természetben. Titkos jelek.
Egyezményes jeleink. Titkosírások megfejtése
Egyszerű rajzos-szöveges dokumentum készítése. Hirdetés, meghívó, plakát megfogalmazása. Milyen
adatok szerepelnek egy hirdetésben?
Szövegírás számítógéppel. A szöveg begépelése, javítása, formázása
Több tantárgy tananyagához kapcsolódó művek megkeresése
Keressünk a világhálón! Információt közlünk. Információt keresünk. Kommunikáció információs céllal.
Irányított keresés. Életkoruknak megfelelő weboldalak megtekintése
Közhasznú információforrások megismerése. Információs források, amelyhez minden érintett
hozzáfér, gyorsan fontos, hiteles információt kap
Kulturális műsorajánló, menetrend, időjárás, internetes portálok felkeresése.

5.

évfolyam

1. Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
• A tanuló ismerje a kommunikációs folyamat nyelvi és nem nyelvi tényezőit.
Írás, fogalmazás
• Tudjon írni elbeszélő, leíró fogalmazást, levelet.
• Ismerje a vázlatírás különböző fajtáit. Helyesírás
• Ismerje és tudja alkalmazni a különféle helyesírási alapelveket.
• Ismerje az elválasztás szabályait. A szavak szerkezete és jelentése
• Tudja megkülönböztetni a toldalékfajtákat, ismerje használatuk szabályait.
• Tudja csoportosítani a szavakat jelentésük alapján.
• Ismerje fel és különítse el a szólásokat, közmondásokat. Tudja megmagyarázni jelentésüket. A nyelv
szerkezete
• Ismerje a magánhangzók és mássalhangzók képzése közti különbséget.
• Tudja a hangrend és az illeszkedés szabályait.
• Ismerje fel a legalapvetőbb mássalhangzó-változásokat.
Magyar Irodalom
Mesék
• A tanuló tudja csoportosítani a különféle mesefajtákat.
• Ismerje a mese jellegzetességeit, a meseformulákat és a mesealakokat. Petőfi Sándor: János vitéz
• Legyen tisztában a műnemek sajátosságaival.
• Ismerje az elbeszélő költemény jellemzőit.
• Ismerje fel az alapvető költői szóképeket és alakzatokat, rímeket, ritmusfajtákat. Táj, szülőföld
• Ismerje a tájleíró költemény főbb jellemzőit.
Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok
• Ismerjen és tudjon elmondani néhány mitológiai és bibliai történetet.
• Tudjon különbséget tenni az epikai alkotások között. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – házi olvasmány
• Ismerje a regény cselekményét, szerkezetét, szereplőit.
• Ismerje fel az alapvető konfliktusokat.
• Tudja jellemezni a főbb szereplőket.

2. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Az emberiség őskora.
Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája
• A tanuló ismerje az emberré válás folyamatát.
• Tudja térben és időben elhelyezni az eseményeket.
• Ismerje a történelmi korszakokat.
• Ismerje az ókori keleti népek kultúrájának legfőbb sajátosságait.
• Tudja használni a történelmi térképeket.
Az ókori görög-római világ
• Ismerje a görög és a római történelem főbb eseményeit, az eseményeket alakító történelmi
személyeket.
• Megfelelő módon tudja használni a történelmi fogalmakat.
• Ismerje a fontos évszámokat.
• A térképen tudja megmutatni a történelmi események helyszíneit. A középkori Európa világa
• A tanuló tudja elhelyezni térben és időben a korszak legfőbb eseményeit.
• Ismerje a feudális társadalom főbb rétegeit.

•

Tudja a középkori egyház felépítését.
A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora
• Térben és időben tudja elhelyezni a magyarság korai történetének eseményeit.
• Ismerje a legjelentősebb uralkodókat és intézkedéseiket.
• Tudja a legfontosabb évszámokat, fogalmakat, helyszíneket.

3. Etika /Hit- és erkölcstan
Test és lélek
• A tanuló ismerje a legfontosabb testi és lelki tulajdonságokat.
• Tudja megfogalmazni, mi jellemzi az egészséges embert.
• Tudjon különbséget tenni a szándék és a döntés között. Kapcsolat, barátság, szeretet
• Tudjon beszélni az emberi kapcsolatokat alakító legfőbb tényezőkről. Kortársi csoportok
• Ismerje a különféle kortársi csoportok szerveződésének fajtáit, jellegzetességeit.
• Tudja, milyen következményekkel jár az előítélet, a kirekesztés. Társadalmi együttélés
• Ismerje az európai kultúra legfőbb ünnepeit és azok kialakulását, hagyományait.
• Tudja a társadalmi együttélés legfőbb szabályait. A technikai fejlődés hatásai
• Ismerje a magántulajdon és a közösségi tulajdon közti különbséget. A mindenséget kutató ember
• Ismerje a néhány vallás főbb jellemzőit.
• Ismerje a tudomány és a művészet szerepét az ember világképének alakulásában.

4. Hon-és népismeret
Az én világom I.
A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód
• A tanuló ismerje a különféle rokonsági fokokat, ismerje azok elnevezését.
Az én világom II.
A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód
• Tudjon különbséget tenni az egyes településfajták között. Találkozás a múlttal I.
A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek
• Ismerje a különféle ősi házfajtákat és azok jellegzetességeit.
• Tudjon beszélni a régi paraszti játékokról.
• Ismerjen néhány népi mesterséget.
• Találkozás a múlttal II.
• A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel)
• Ismerje a földművelés évszakokhoz kötött munkáit.
• Tudjon különbséget tenni a hétköznapi és az ünnepi viselet között.
• Tudjon beszélni a hagyományos paraszti étrend jellemzőiről. Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink
eredete és szokásrendje
• Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében
• Társas munkák, közösségi alkalmak
• Ismerje az egyes ünnepkörökhöz kapcsolódó népszokásokat, azok jellegzetességeit, és helyét a paraszti
életben.
Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén
• Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok hon- és népismereti, néprajzi jellemzői a Kárpátmedencében és Moldvában
• A hazánkban élő nemzetiségek és etnikai kisebbség
• Ismerje hazánk nemzetiségeit.
• Tudja bemutatni a legfontosabb néprajzi tájegységeket.
• Tudja térképen megmutatni a határainkon túl élő magyarság lakóhelyeit.

5. Vizuális kultúra
Színtani alapismeretek:
• fogalmak: színek (alapszínek, másodlagos színek), tónus, színkör, telítettség, árnyalat, színkontrasztok
Tér leképezési módjai:
• perspektíva (1 és 2 iránypontos) Művészettörténet:
• Őskor
művészete:
kőépítmények,
Stonehenge,
agyagszobrok:
Willendorfi
Vénusz, Kökénydombi Vénusz, Sarlós isten
• Ókori Egyiptom művészete: Nílus, fáraó, múmia, szarkofág, hieroglif írás, Tutanhamon fáraó, Nofretete,
Gízai piramisok, Szfinx, II. Ramszesz sziklatemploma
• Mezopotámia művészete: Tigris és Eufrátesz folyó, sumérok, Hammurapi sztéléje, Babiloni
toronytemplom, Istár kapu
• Görög művészet: Athéni Akropolisz, Parthenon, Kréta Knosszoszi palota, görög oszlopok: dór, ión,
korinthoszi, görög istenek: Zeusz, Héra, Poszeidon, Hádész, Pallas Athene, Aphrodite, Apollón, görög
vázák (amphora) görög szobrok: Diszkoszvető, Niké
• Római művészet: Pantheon, Colosseum, Diadalív, boltív, vízvezeték, Julius Ceasar szobra, Marcus Aurelius
szobra, mozaik technika
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Ének-zene
5 régi stílusú népdal éneklése
5 új stílusú népdal éneklése
2 műdal éneklése
a régi és az új népdalstílus jellemzői
3 népi hangszer bemutatása (duda, tekerő, citera)
a kvart, a kvint, a prím és az oktáv hangköz fogalma
a zenei ABC hangjainak ismerete Zenetörténeti ismeretek:
a középkor zenéje, a gregorián ének fogalma, jellemzői
a reneszánsz két nagy zeneszerzője (Lassus, Palestrina) és a korszak jellemzői, a motetta és madrigál
fogalma
a barokk kor zenéje: a korszak jellemzői, kiemelkedő zeneszerzői (Vivaldi, Bach, Händel),
jellemző műfajai (versenymű, fúga, szvit)

Matematika
A tanult számokat helyesen leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása; két szám összehasonlítása.
A természetes számok körében összeadás, kivonás többjegyűvel; szorzás, osztás kétjegyűvel.
Műveletek az egész számok körében.
Törtek egyszerűsítése, bővítése.
Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek összeadása, kivonása; egyjegyű nevezőjű pozitív törtek szorzása, osztása
egész számmal.
Legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek összeadása, kivonása; szorzása, osztása egész számmal.
A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása.
Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása a derékszögű koordináta rendszerben.
Szakasz másolása, adott hosszúságok felmérése.
Párhuzamos és merőleges egyenesek rajzolása.
Kerület, terület fogalmának ismerete.
A hosszúság és terület, a tömeg, az idő, az űrtartalom és térfogat mértékegységeinek ismerete.
A téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, kerületének és területének kiszámítása.
A kocka és téglatest tulajdonságainak, felszíne és térfogata fogalmának ismerete.
Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

8. Természetismeret

Élet a kertben
• a növény részeinek megnevezése
• zöldség és gyümölcsfélék felsorolása
• terméstípusok megnevezése – részeik jelölése
• gyümölcs és zöldségfélék kártevőinek megnevezése
• védekezés módjai
• fogyasztásuk szerepe a helyes táplálkozásban
Állatok a házban és a ház körül
• háziállatok bemutatása algoritmus szerint
• állati eredetű anyagok szerepe a táplálkozásban A mező élővilága
• környezeti tényezők
• a fűfélék jellemzői
• szántóföldi növényeink
• rovarok és rovarevők
• madarak és emlősök a mezőn
Állandóság és változás a környezetünkben
• anyagfajták felsorolása, megkülönböztetése
• az anyagok mérhető tulajdonságainak felismerése
• mértékegységek alkalmazása
• halmazállapotállapot-változások
Tájékozódás a valóságban és a térképen
• térkép fogalma, jelmagyarázata
• tájékozódás a térképen
• fő- és mellékvilágtájak gyakorlati alkalmazása
• hazánk tájainak megnevezése
• különböző térképek használata
Föld és a világegyetem
• Föld alakja, mozgása
• a Hold és fényváltozásai
• a Naprendszer
• A Nap és a Föld kapcsolata
• a Világegyetem
• a levegő, a szél
Felszíni és felszín alatti vizek

•
•
•
•
•
•
•
•

hazánk nagy folyói (Duna, Tisza)
folyók felszín formálása
forrástól a torkolatig
tavak (Balaton)
felszín alatti vizek
vízellátás, vízgazdálkodás Hegyvidékek, dombvidékek
hegységképződés (röghegységek, gyűrthegységek)
vulkanizmus

•
•
•

külső erők felszín formálása
kőzetek
talaj

A természet és a társadalom kölcsönhatásai
• a gazdaság szerkezete
• település típusok
• állatok a városban
• Budapest
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Technika, életvitel és gyakorlat
Tervek, vázlatok készítése.
Modellek, makettek készítése természetes anyagokból.
Különböztesse meg a modell és a makett alkalmazásának feltételeit.
Alkalmazza a szabványos vonalfajták és jelek közül a vastag folyamatos vonalat, a vékony folyamatos
vonalat, a vékony szaggatott vonalat, a vékony pontvonalat, a vékony kétpont vonalat, a sugár, az
átmérő jelét.
Tartsa be a műveleti sorrendet.
Alkalmazkodjon a megtervezett munkamegosztáshoz.
Mondjon példát a társadalmi és technikai fejlődés összefüggéseire.
Nevezze meg az építkezés és a közlekedés fejlődésének fontos lépéseit.
Csoportosítsa a lakás berendezéseit használhatóság szempontjából.
Öltésfajták célszerű alkalmazása, legfontosabb technikák elsajátítása.
Biztonságos közlekedés gyalogosan, kerékpáron.
Következetes, rendszeres testápolás.

10. Testnevelés és sport
• Állórajt, guggoló rajt helyes végrehajtása.
• Kislabda hajítás helyből, összehangolt mozgással.
• 6 perc folyamatos futás.
• Magasugrás: 60 cm-es magasság átugrása lépő technikával.
• Az eddig tanult tornaelemek helyes technikai végrehajtása.
• Szekrényugrás: bátorugrás és gurulóátfordulás 2-3 részes szekrényen.
• Röplabda: alapkosár érintés és alkarérintés helyes végrehajtása.
• Kosárlabda: az alapmozgások és az alapvető labdakezelési gyakorlatok biztos végrehajtása.
• NETFIT felmérések teljesítése.
11. Angol nyelv
Az életem
• Tudjon beszélni a saját napirendjéről, iskolájáról és házi munkáról. Tudja a sorszámneveket és a
gyakoriságot kifejező időhatározókat. Használja a can/can’t segédigéket, a have got szerkezetet és az
egyszerű jelen időt.
Állatok
• Legyen képes az állatokat jellemezni. Tudja használni a folyamatos jelen és egyszerű jelen időt, valamint
a személyes névmások különböző fajtáit
Nyaralás, szabadidő
• Tudjon beszélni a szabadidejéről és a nyaralásról. Ismerje az egyszerű múlt időt. Ételek
• Tudjon beszélni az ételekről, italokról és az étkezési szokásokról. Használja helyesen a megszámlálható és
megszámlálhatatlan főneveket a névelőkkel és a mennyiség jelzőkkel együtt.
A világ

•

Legyen képes a környezetét bemutatni. Használja a mellékneveket és azok közép és felső fokát, és a
hozzájuk kapcsolódó kérdésformákat.
Szórakozás
• Tudjon beszélni a különböző szórakozási lehetőségekről. Használja a to be going to szerkezetet a jövő idő
kifejezésére. Legyen képes a melléknevekből képzett határozók használatára.
12.

Informatika

Az informatikai eszközök használata
• ismerje a számítógép részeit és perifériáit megnevezni, tudja azokat önállóan használni;
• tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, saját könyvtárát megnyitni, fájlt megnyitni;
• tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat;
• tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait;
Az alkalmazói ismeretek
• ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a leggyakoribb
karakterformázásokat;
• ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni;
• segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle
adatbázisokban keresni;
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
• ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
• képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;
• legyen képes egy fejlesztőrendszer (Imagine Logo, Scratch) alapszintű használatára;
Infokommunikáció
• legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni;
• legyen képes a találatok értelmezésére; legyen képes az elektronikus levelezőrendszer kezelésére
segítséggel
• legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;
• ismerje a netikett szabályait.
Információs társadalom
• ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;
• ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
• ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket;
• ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; Könyvtári
informatika
• különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és
további releváns forrásokat keresni;
• konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges
információkat;
• el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait.

6.
1.

évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
• Ismerje a kommunikációs folyamat főbb tényezőt és zenei eszközeit.
• Tudja a kommunikáció főbb céljait. Írás, fogalmazás
• Ismerje a fogalmazás nem nyelvi jeleit. A szavak szerkezete és jelentése
• Ismerje fel az egyes szóelemeket
• Tudja jellemezni a toldalékfajtákat. A nyelv szerkezete
• Tudja a szófajok csoportosítását.
• Ismerje az alapszófajok jellemzőit.

Magyar irodalom
Ballada

•
•
•
•

Ismerje a műfaj főbb sajátosságait.
Tudjon különbséget tenni az időmértékes és a hangsúlyos verselés között. Monda, rege
Ismerje a monda sajátosságait.
Tudja csoportosítani a mondákat tulajdonságaik alapján.
Arany János: Toldi
• Ismerje a mű keletkezésének történetét.
• Tudja a műhöz kapcsolódó irodalomelméleti fogalmakat.
• Ismerje az elbeszélő költemény jellegzetességeit.
• Ismertesse a mű szerkezetét, szereplőinek jellemét.
• Érzelmek, hangulatok, gondolatok
• Mutassa be a lírai művek legfőbb formai és tartalmi jellegzetességeit. Próbatételek, kalandok, hősök
• Ismerje a témakörhöz kapcsolódó alapvető irodalomelméleti fogalmakat (pl. motívum, vándortéma, kötött
verssor).
Gárdonyi Géza: Egri csillagok – házi olvasmány
• Tudja a regényműfaji jellemzőit, csoportosítási lehetőségeit.
• Ismerje a mű cselekményét,
• szerkezeti egységeit, főbb szereplőinek tulajdonságait.

2. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
A Magyar Királyság virágkora
• A tanuló ismerje a virágzó középkor legfőbb magyarországi eseményeit, jelentősebb uralkodóit és azok
intézkedéseit.
• Tudja az önálló magyar állam megszűnéséhez vezető legfőbb eseményeket.
• Tudjon térben és időben tájékozódni. A világ és Európa a kora újkorban
• Ismerje a nagy földrajzi felfedezések előzményeit, eseményeit és hatását.
• Mutassa be a reformáció irányzatait és a katolikus megújulást.
• Tudja az angol polgári forradalom eseményeit. Magyarország a kora újkorban
• Mutassa be a három részre szakadt Magyarország életét.
• Ismerje a várháborúk korát, a legfőbb ostromokat.
• Tudjon beszélni a török-és Habsburg-ellenes küzdelmekről, ismerje azok eseményeit, főbb szereplőit.
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon
• Ismerje a francia forradalom előzményeit, menetét és hatását az európai történelemre.

•
•
•

Mutassa be a reformkor főbb eseményeit, követeléseit és a kor jelentős történelmi személyeit.
Tudja az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit.
Térben és időben tudja elhelyezni az eseményeket.

3. Etika /Hit- és erkölcstan
Kapcsolat, barátság, szeretet
• A tanuló ismerjen és mutasson be olyan kommunikációs technikákat, amelyek segíthetnek a barátság
ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásában.
Kortársi csoportok
• Ismerje a csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb tényezőket.
• Ismerje a csoporton belüli konfliktuskezelés néhány gyakorlati technikáját. Társadalmi együttélés
• A tanulónak
legyenek
ismeretei
különféle
népekről,
vallásokról
és a
társadalmi egyenlőtlenségekről.
• Ismerje az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos veszélyeket. A technikai fejlődés
hatásai
• Tudja az ember és a természet közötti kapcsolatra vonatkozó általános ismereteket.
• Ismerje a modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív hatásait. A mindenséget kutató
ember
• Tudja rendszerezni a vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos ismereteit.

4. Vizuális kultúra
Színtani alapismeretek:
• fogalmak: színek (alapszínek, másodlagos színek), tónus, színkör, telítettség, árnyalat, színkontrasztok
Tér leképezési módjai:
• perspektíva (1, 2 és 3 iránypontos), axonometria Művészettörténet:
• Ókeresztény művészet: katakomba, Galla Placidia mauzóleum, Theodorik császár mauzóleuma, Jó pásztor
szobor, keresztény jelképek
• Bizánci művészet: Hagia Sophia, csegelyes kupola, ikon
• Honfoglalás kori magyar művészet: palmettás minta, hajkorong, ékszerek, Szentmiklósi kincs, Lehel
kürtje
• Román kori művészet: román kori építészet stílusjegyei, Jáki templom, Zsámbéki templom, Biblia
Pauperum, freskó, táblakép
• Gótikus művészet: gótikus építészet stílusjegyei, rózsaablak, vízköpők, kőcsipke, iniciálé, miniatúra, Notre
Dame, Kassai dóm, Mátyás templom, Lőcsei oltár, Sárkányölő Szent György szobra
• Reneszánsz: reneszánsz stílus jellemzői, Leonardo da Vinci, Botticelli, Raffaello, Michelangelo, Dürer,
portré, fej és arc részei, arányai
• Barokk: voluta, baldachin, laterna, kolonnád, tamburra, rizalit, ornamentika, Szent Péter bazilika, Szent
Péter tér, Versailles-i kastély, Grassalkovich-kastély, Trevi-kút, Bernini: Dávid, festészet: Caravaggio,
Rubens, Rembrandt, Vermeer, Velazquez

5. Ének-zene
•
•
•
•
•
•

Kodály: Mátrai képek - a népdalok éneklése
Magyar történeti énekek: 1 Tinódi és 1 kuruc dal éneklése
2 műdal éneklése a klasszicizmus korából
a szekund és a terc hangköz fogalma, fajtái
Tinódi munkássága, a históriás ének fogalma
A kuruc kor zenéje

•
•

a tárogató
A bécsi klasszicizmus zenéje: a korszak jellemzői, kiemelkedő zeneszerzői (Haydn, Mozart, Beethoven),
jellemző műfajai (opera, oratórium, vonósnégyes, szimfónia)

6. Természetismeret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A tanuló tudjon tájékozódni a Földön: a kontinensek, óceánok egymáshoz viszonyított helyzetének
meghatározásával, valamint a földrajzi fokhálózat segítségével,
helyezze el Magyarországot Európában és a mérsékelt éghajlati övezetben,
ismerje a Föld gömb alakja és az éghajlati övezetek kialakulása közötti oksági összefüggést,
tudja megmagyarázni a Föld tengelykörüli forgásával a nappalok és éjszakák váltakozását,
ismerje fel a Nap-Föld viszonyának modellezése segítségével a Föld Nap körüli keringése (tengely
ferdesége) és az évszakok kialakulása közötti összefüggést,
ismerje Európa és hazánk éghajlatát módosító tényezőket,
tudja felsorolni Európa éghajlati jellemzőit,
tudja jellemezni Magyarország földrajzi helyzetét, ismerje földtörténetét,
ismerje
a Nagytájak
jellemzőit
(Alföld,
Kisalföld,
Északi-középhegység,
Dunántúli- középhegység, Dunántúli dombság, Nyugat-magyarországi peremvidék).
A tanuló ismerje az életközösségek területi elhelyezkedését, az élőhelyek környezeti tényezőit,
életfeltételeit,
tudja jellemezni az erdő és a vizek, vízpartok életközösségében élő élőlények testfelépítését és
életmódját,
ismerje az élőlények életközösségben betöltött szerepét, rendszertani helyét,
állítson össze egyszerű táplálékláncokat,
tudja jellemezni az emberi test felépítését, működését és főbb életszakaszait,
legyen tisztában a serdülőkor változásaival, és annak okaival,
ismerje a mozgás, az egészséges táplálkozás jelentőségét a testi, lelki egészség megőrzésében,
az egészséget veszélyeztető hatásokat, ezek elkerülését, a betegségek megelőzését, az egészséges életvitel
szokásrendszerét, az elsősegélynyújtás elemi ismereteit.

7. Matematika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása (igaz-hamis, kisebbnagyobb).
Tört, tizedestört, negatív szám fogalma; pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel.
Alapműveletek a racionális számkörben.
Műveletek helyes sorrendje, zárójelhasználat.
Oszthatósági szabályok (2-vel, 5-tel, 10-zel).
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányosságok (egyenes, fordított) felismerése; konkrét
arányossági feladatok megoldása következtetéssel.
A százalék fogalmának ismerete.
Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel.
Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta rendszerben.
A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.
Tengelyes szimmetria felismerése; szimmetrikus háromszögek tulajdonságai.
Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.
Háromszögek fajtái szögei és oldalai szerint.
Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szögfelezés, szakaszfelező merőleges
szerkesztése.
Háromszögek és négyszögek kerületének kiszámítása.
Kocka, téglatest, négyzetes oszlop felszíne és térfogata,

•
•

Térfogat és űrtartalom mértékegységeinek kapcsolata.
Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

8. Informatika
•

•

•
•
•
•

A tanuló ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait. Ismerje a számítógép
részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit és legyen képes önállóan használni azokat. Ismerje a
mappaszerkezetet és a könyvtárszerkezetet, tudjon tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt
keresni, mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni. Ismerje és tartsa be a hálózat használatának
szabályait és tudja az alapvető adatvédelmi szabályokat.
Tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot készíteni, módosítani, háttértárra menteni, különböző
dokumentumokból származó megszerzett adatokat saját munkájában elhelyezni.
Ismerje a
szövegszerkesztés alapfogalmait, tudjon önállóan elvégezni karakter- és bekezdésformázásokat.
(Ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit.) Ismerje fel az összetartozó adatok
közötti egyszerű összefüggéseket. Ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.
Tudjon bemutatót, különböző típusú prezentációt, előadást készíteni. Ismerje a bemutatóban
elhelyezhető különböző objektumok tulajdonságait és tudja azok egyes jellemzőit módosítani.
Tudjon önállóan problémamegoldó algoritmust és egyszerű programot készíteni a LOGO nyelvezet
használatával.
Legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára és a megadott szempontok szerint
információt keresni. Legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére, az interneten talált
információk mentésére. Ismerje a Netikett szabályait.
Ismerje az informatikai biztonsággal és az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat, az adatvédelem
érdekében alkalmazható lehetőségeket. Ismerje az informatikai eszközök és az információforrások
saját dokumentumokban való feltüntetésére vonatkozó etikai szabályokat.
A konkrét tantárgyi feladataihoz képes legyen az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni
és további a tárgyhoz tartozó, megoldáshoz szükséges információkat keresni.

9. Technika, életvitel és gyakorlat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyszerű vázlatrajz önálló készítése.
Mérés milliméter pontossággal.
Műszaki rajz olvasása, vetületi ábrák értelmezése.
Természetes anyagok felhasználásával hasznos tárgyak készítése.
Az anyagok alapvető tulajdonságainak ismerete.
Anyagok újrahasznosítása, takarékos anyaghasználat.
A szerszámok célszerű és balesetmentes használata.
A fát megmunkáló szerszámok ismerete.
Környezetünk tárgyainak célszerű használata.
Lakókörnyezetünkben esztétikai igényesség, a lakótér célszerű használata.
A kerékpár biztonságos felszerelése, használata, karbantartása.
A közlekedési szabályok ismerete, használata a gyakorlatban.
Alkalmazza a tanult szabványos műszaki rajzi elemeket.
Különböztesse meg a rétegelt lemezt és a forgácslapot.
Állítson össze és írjon le egyszerű műveleti sorrendet.
Alkalmazza a KRESZ előírásait a közlekedésben (jobbra tarts, a kanyarodás szabályai, a kerékpár
forgalomban való részvételének feltételei).
Alkalmazza az alapvető elsősegély-nyújtási ismereteket (sérült elhelyezése, mozgatásának feltételei, a
sebellátás szabályai).

10. Testnevelés és sport
•
•

Térdelőrajt helyes végrehajtása.
Kislabda hajításnál a mozgás összehangolt legyen.

•
•
•
•
•
•
•

8 perc folyamatos futás.
A magasugrás lépő technikájának ismerete és végrehajtása.
Az eddig tanult tornaelemek helyes technikai végrehajtása.
Szekrényugrás: felguggolás 3-4 részes szekrényre, majd állásból függőleges repülés.
Kosárlabda: az alapmozgások és átadások jártasságszinten való ismerete; az indulás-megállás- sarkazás
hibátlan végrehajtása; fektetett dobás egy leütés után.
Röplabda: alapkosár és alkar érintés párokban a háló felett; alsó egyenes nyitás.
NETFIT felmérések teljesítése.

11. Angol nyelv
Az életem
Tudjon beszélni az életéről és a családjáról. Tudja használni a folyamatos jelen és egyszerű jelen időt.
A jövő
Tudjon beszélni a jövőbeli elképzeléseiről. Használja az egyszerű jövő időt a will/won’t segédigével.
Idő és hely
Legyen képes elmesélni megtörtént eseményeket folyamatos múlt idő és az egyszerű múlt idő használatával.
London
Ismerje a város legfontosabb nevezetességeit. Tudjon útbaigazítást adni és hely és helységnevekkel használja a
névelőket. Tudja kifejezni a jövő idejű eseményeket a folyamatos jelen idővel is.
Élmények
Legyen képes a saját élményeit és vágyait kifejezni. Tudja használni a befejezett jelen időt.
Problémák
• Tudjon
a saját
életében
felmerülő
egyszerű
problémákról
beszélni.
Használja a should/shouldn’t, must/mustn’t, don’t have to segédigéket.

7.

évfolyam

1. Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
• A tanuló ismerje a véleménynyilvánítás és a vita szabályait.
• Tudja a kiselőadás felépítését, elkészítésének menetét.
Olvasás, szövegértés
• Ismerje a szótárhasználatot, tudjon adatokat kikeresni.
Helyesírás
• Ismerje és tudja használni a központozás szabályait. A nyelv szerkezete és jelentése
• Ismerje a mondatfajtákat, az egyszerű mondat típusait.
• Ismerje fel a különféle mondatrészeket, tudja azok kifejezőeszközeit, alaptagjait.
• Ismerje az összetett szavak csoportjait és fajtáit.

Magyar irodalom
Kisepikai alkotások
• A tanuló ismerje a legfontosabb kisepikai műfajokat és azok jellemzőit Nagyepikai alkotás – regényelemzés
• A tanuló ismerje a regény szerkezeti felépítését.
• Tudja a tér és időviszonyokat, az előremutató és késleltető eseményeket. Lírai műfajok
• Mutassa be a legfőbb lírai műfajokat. Egy korstílus – a romantika
• Mutassa be a romantika legfőbb jellemzőit.
Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus korstílus (regényelemzés)
• Ismerje fel a Jókai-regény cselekményében és szeplőiben a romantikára jellemző vonásokat.
• Tudja a regény műfaji sajátosságait.

2. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei
• A tanuló ismerje a német és az olasz egység kialakulásának menetét.
• Tudja az amerikai polgárháború főbb eseményeit.
• Ismerje a korszak legfontosabb történelmi fogalmait és személyiségeit. Önkényuralom és kiegyezés. A
dualizmus kora Magyarországon
• Ismerje a kiegyezés előzményeit, menetét és jelentőségét.
• Tudja a dualizmus korának főbb eseményeit.
A nagyhatalmak versengése és az első világháború
• Ismerje az első világháborúhoz vezető eseményeket, a szemben álló feleket, a háború következményeit.
• Tudja a háború katonai és politikai történetét. Európa és a világ a két háború között
• Ismerje a gazdasági válság okait, menetét és következményeit.
• Jellemezze és hasonlítsa össze a sztálinista és a fasiszta diktatúrát.
Magyarország a két világháború között
• Mutassa be a háború utáni Magyarország helyzetét.
• Jellemezze a Horthy-korszak bel-és külpolitikáját. A második világháború
• Ismerje a második világháború előzményeit, hadi és politikai eseményeit, a hadszíntereket, a szemben
álló feleket.
• Tájékozódjon térben és időben.

3. Etika /Hit- és erkölcstan
Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?
• A tettek belső mozgatóerőivel kapcsolatos személyes tapasztalatok bemutatása Párkapcsolat és szerelem
• Tudja a nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismereteket. Egyén és közösség

•
•

Ismerje az iskolai és iskolán kívüli közösségek jellemzőit, jellegzetességeit. Helyem a világban
Mutassa be az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról szerzett történelmi és
földrajzi ismereteit.
Mi dolgunk a világban?
• Ismerje az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásait. Hit, világkép, világnézet
• Mutassa be a különböző vallásokhoz kapcsolódó ismereteit.

4. Vizuális kultúra
Színtani alapismeretek:
• fogalmak: színek (alapszínek, másodlagos színek), tónus, színkör, telítettség, árnyalat, színkontrasztok
Tér leképezési módjai:
• perspektíva (1, 2 és 3 iránypontos), axonometria, vetületi ábrázolás Művészettörténet:
• Manierizmus: Michelangelo, Tintoretto, El Greco
• Klasszicizmus: klasszicista építészet jellemzői, Chalgarin: Arc de Triomphe, Pantheon, British Múzeum,
Magyar Nemzeti Múzeum, Canova, Barabás Miklós, Markó Károly
• Romantika: építészet: Országház, Vigadó, Operaház, festészet: Goya, Delacroix, William Turner, Id.
Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, Székely Bertalan: Egri nők, Benczúr Gyula: Vajk
megkeresztelése, szobrászat: Izsó Miklós: Búsuló juhász, Fadrusz János: Mátyás király emlékmű, Zala
György: Milleneumi emlékmű
• Realizmus: Szinyei Merse Pál, Munkácsy Mihály
• Népművészet: néprajzi tájegységek, Tulipános láda, Miska kancsó, Kalocsai hímzés, lóca, pereckulacs,
népviselet

5. Ének-zene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kodály: Háry János – 5 népdal éneklése
Erkel: Hunyadi László – a Meghalt a cselszövő c. részlet éneklése
5 műdal éneklése a romantika korából
a szext és a szeptim hangköz fogalma, fajtái
Kodály Zoltán: Háry János – a mű cselekménye, szerkezete, szereplői, műfaja
Erkel Ferenc élete, munkássága
Erkel: Hunyadi László, Bánk bán – az operák cselekménye, szereplői
Liszt Ferenc élete, munkássága
A romantika fogalma, jellemzői a zenében, a dal, dalciklus, szimfonikus költemény
5 tetszőleges zeneszerző munkássága a következőkből: Wagner, Verdi, Chopin, Schumann, Schubert,
Mendelssohn, Brahms, Muszorgszkij, Csajkovszkij, Smetana, Dvorák

6. Matematika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gondolatok (állítások, feltételezések, választások) világos, érthető, szóbeli és írásbeli közlése.
Egyszerű állítások igazságának eldöntése.
Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén.
Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többszörösének megkeresése.
Pozitív kitevőjű hatvány értelmezése; 10 pozitív egész kitevőjű hatványai.
Alapműveletek a racionális számkörben.
Műveletek helyes sorrendje, zárójelhasználat.
Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű feladatokban.
Egyszerű százalékszámítási feladatok megoldása.
Algebrai kifejezések fogalmának ismerete; helyettesítési érték kiszámítása.
Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása mérlegelvvel; ellenőrzés.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben.
Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint; néhány taggal megadott sorozat esetén
szabály(ok) keresése.
Középpontos szimmetria fogalma. Középpontos síkidomok felismerése.
Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.
A háromszögekkel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések.
Háromszögek és négyszögek belső szögeinek összege.
Háromszögek területének kiszámítása.
Hosszúság-, tömeg-, idő-, szög-, terület-, térfogatmérés mértékegységeinek ismerete.
Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése
(elnevezések ismerete).
Egyszerű grafikonok olvasása.

7. Biológia-egészségtan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A tanuló ismerje az éghajlati övezetek életközösségeinek földrajzi helyét, élő- és élettelen környezeti
tényezőit, kölcsönhatásait.
Legyen képes felismerni, megnevezni és jellemezni az életközösség tipikus – egymással táplálkozási
kapcsolatban lévő – fajait.
Ismerje az élőlények életközösségbeni helyét és szerepét.
Tudjon táplálkozási láncokat összeállítani a megismert fajokból.
Legyen képes a megismert élőlények rendszerezésére.
Ismerje az életközösségek bioszférában betöltött szerepét, veszélyeztetettségét és védelmük
fontosságát.
Ismerje fel a rész és egész viszonyát, az élőlény szervezete és az összehangoltan működő
szerveződési szintek kapcsolatát.
Legyen képes a növényi és állati sejt hasonlóságainak megállapítására.
Ismerje fel a sejt és szervezet szintjén zajló életfolyamatokat, azok összefüggéseit, példák segítségével
bizonyítsa a szerkezet és a működés kapcsolatát.
Értse a növény és állatvilág egymásrautaltságát, a fotoszintézis jelentőségét a földi élet fenntartásában,
tudatosuljon benne az ember felelőssége

8. Kémia
A tanuló ismerje a kémia alapfogalmait:
• balesetvédelmi szabályokat, veszélyességi jelöléseket
• kémiai és fizikai változás
• halmazállapotok
• hőtermelő és hőelnyelő folyamatok
• égés (gyors, lassú), oxidáció, redukció
• egyesülés, bomlás
• elem, vegyület, keverék
• oldat, oldószer, oldott anyag
• sav, bázis, pH-skála, közömbösítés
• atom, atommag, atomtörzs és vegyértékelektron
• ion, ionos kötés, molekula, kovalens és fémes kötés, só.

•

Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi életben, ismerje helyes
alkalmazásukat, környezet és egészségkárosító hatásukat. Sajátítsa el az anyagok csoportosításának elvét
és a legfontosabb csoportokat. Értse az oldatkészítés lényegét, és ismerje az oldatok legjellemzőbb
tulajdonságait.

•
•

Ismerje az egyszerű kémiai számításokat, tömegszázalék, anyagmennyiség. Legyen képes a kémiai
reakciók főbb típusainak megkülönböztetésére, egyszerű reakcióegyenletek felírására.
Ismerje a kémia sajátos jelrendszerét (vegyjel, képlet, kémiai egyenlet), a periódusos rendszer és a
vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult
modellek és a valóság kapcsolatát.

9. Fizika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A tanuló legyen képes a fizikai jelenségek, folyamatok megfigyelésére. Tudjon táblázatokat értelmezni,
egyszerű következtetéseket levonni.
Tudja a mozgás és mozgásállapot különbözőségét. Tudja egyszerű köznapi fogalmak (pl. tehetetlenség,
tömeg, erő, gyorsulás, lassulás, súrlódás, közegellenállás, egyensúly) dinamikai értelmezését. Értse a
tehetetlenség fogalmát, kapcsolatát a tömeggel és a sűrűséggel.
Ismerje az energia, munka, hő, teljesítmény és hatásfok fogalmát, jelét, kiszámítási módját és
mértékegységét. Értse az energia-megmaradás törvényének alkalmazását az egyszerű gépek
egyensúlyának meghatározása esetében.
Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának értelmezésére és
kiszámítására egyszerű esetekben. Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást (légnyomás,
hidrosztatikai nyomás).
Ismerje és értelmezze Newton, Pascal és Arkhimédész törvényét, úszás, lebegés és merülés.
Tudja a különbséget a közlekedőedények szokásos és a hajszálcsöves változata között, ismerjék ezek
környezetvédelmi vonatkozásait.
A fizikai összefüggések segítségével tudjon számításokat végezni (sűrűség, sebesség, erő,
forgatónyomaték, nyomás
Ismernie kell a következő fogalmakat: kölcsönhatás, mező, sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, erő,
tömeg, nyomás, hajszálcsövesség, energia, munka, teljesítmény, hatásfok, hőjelenségek: hővezetés,
hősugárzás, hőáramlás és ismerje a halmazállapot-változásokat.
Tudjon különbséget tenni tömeg, súly, gravitációs erő és súlyerő között.
Tudja a következő fizikai mennyiségek jelét és mértékegységét: sűrűség, sebesség, gyorsulás, tömeg,
térfogat, hőmérséklet, idő, erő, nyomás, energia, teljesítmény, forgatónyomaték.
Tudjon példát mondani egyszerű gyakorlati alkalmazásokra.
Ismerje a hang keletkezését, terjedését, hullámtermészetét.

10. Informatika
•

•

•
•
•

Ismerje a tanuló, hogy mi az információ szerepe az mai információs társadalomban. Ismerje az
informatikai eszközöket, valamint a személyi számítógép részegységeit, a perifériák és adathordozó
eszközök működési elveit. Tudjon mappaszerkezetet kialakítani adathordozón, állományműveleteket,
tömörítést, kicsomagolást végrehajtani. Legyen képes egyszerű felhasználói szoftvert gyakorlottan és
alapszinten kezelni. Igazodjon el a háttértárak rendszerében.
Legyen képes önállóan weboldalakat megkeresni és onnan adatokat (szöveg, kép, térkép és más
objektum) menteni. Tudja önálló munkában alkalmazni az internetes portálokról mentett szöveges és
képi információkat, térképhasználati ismereteket. Tudjon az adatokkal való visszaélésekből származó
veszélyekről és következményeikről. Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat és védekezési
módszereket, ki tudja védeni az esetleges adattal való visszaélést.
Ismerje az összes kereső operátorfajtát (kulcsszavas kereső, tematikus kereső, hivatkozásgyűjtemény).
Tudja a böngészőprogramokat kezelni, webcímek beírásával, linkek használatával a portálokat
felkeresni és az ott található információkat önállóan feldolgozni.
Összetett dokumentumok minta vagy leírás alapján (vagy bármilyen feldolgozandó információs anyagból).
Tudjon objektumokat (például: táblázat, videó, diagram) beilleszteni az adott dokumentumba. Tudja
használni az adatok szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközöket.
Ismerje az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseit, az eljáráskészítés előnyeit. Tudja alkalmazni az
eljárásokat (paraméterezés, feltételes utasítások, ciklusok). Ismerje fel a különböző megoldási
lehetőségeket, hibalehetőségeket. Ismerje a paraméterértékek változtatásának lehetőségét és azoknak
a hatását. Tudjon alakzatokat rajzolni valamely fejlesztői környezetben.

•

Legyen képes a könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazására a tanulásban és a tájékozódásban.
Tudjon konkrét feladathoz, irányítottan forrást keresni a bibliográfiai ismerete segítségével.

11. Technika életvitel és gyakorlat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vetületi rajz készítése, szabványok alkalmazása.
Ismerje a fémek elemi vizsgálatának módszereit.
Adott tárgy elkészítéséhez a legmegfelelőbb anyag kiválasztása.
Az anyagok célszerű újrahasznosítása, szelektálása, takarékosság.
Környezetvédelmi szabályok betartása.
Balesetmenetes szerszámhasználat és munkavégzés.
Az elektromos eszközök érintésvédelmi szabályai, balesetvédelem, elsősegélynyújtás.
Jelentős magyar és külföldi feltalálók kapcsolódása a tananyaghoz.
A
KRESZ
ismerete,
helyes
magatartásformák
a közlekedésben,
balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás.
Közlekedési helyzetek helyes megítélése. Városi és vidéki közlekedés közötti különbségek, helyes
magatartási formák.
Háztartási gépek ismerete, használata.
Napi étrend kidolgozása, étrend-, ételkészítés. Készítsen önállóan munkatervet.
Nevezzen meg magyar feltalálókat (legalább hármat), akik a gépek fejlődéséhez hozzájárultak (Csonka
János, Bláthy Ottó, Déri Miksa, Bánki Donát). Ismertesse a belső égésű motorok működését.
Tervezzen lakókörzetében 1 napos utat a menetrend segítségével.

12. Földrajz
A földtörténet eseményei
• Hogyan alakultak ki a hegységek? Afrika és Ausztrália
• Afrika kialakulása és mai felszíne, éghajlati jellemzői, mezőgazdasági és ipari jellemzői
• Ausztrália és Óceánia kialakulása, tájai, éghajlata, mezőgazdaságának és iparának legfontosabb jellemzői
Amerika
• Amerika kialakulása és felszíne, éghajlati övezetei, vízrajza
• Az Egyesült Államok, mint a világgazdaság egyik vezető hatalma
• Kanada természetföldrajza
• Latin-Amerika Ázsia
• Ázsia kialakulása, és felszíne, éghajlata, élővilága, vízrajza
• Kína, Japán, Délkelet-Ázsia országai, India és a Délnyugat-Ázsiai országok felszíni formái, éghajlata,
valamint helye a világgazdaságban
Európa
• Európa fekvése, népessége, kialakulása és mai felszíne, éghajlata, vízrajza
• Az Európai Unió jellemzői
• Észak és Nyugat Európa országai (Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia)
• Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
• Nyugat-Európa országai: Franciaország, Hollandia és Belgium
• Dél- és Délkelet-Európa természeti képe, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Balkán országai
• Kelet-Európa természeti és társadalmi képe: Ukrajna, Oroszország

13. Testnevelés és sport
•
•
•
•

5 bemelegítő szabadgyakorlat ismerete és bemutatása.
9 perc folyamatos futás.
Az eddig tanult torna gyakorlatelemek biztonságos végrehajtása.
Szekrényugrás: felguggolás 4-5 részes szekrényre, majd guggolásból függőleges repülés.

•
•
•
•
•
•
•

Szekrényugrás: guggoló átugrás 3-4 részes szekrényen.
A torna versenyszámok ismerete.
Tudjon futás közben irányváltással labdát vezetni.
Biztonságos labdakezelés a labdaátadásoknál és labdaátvételeknél.
Kosárlabda: kosárra dobás egy és két kézzel; a kosárlabda alapvető szabályainak ismerete.
Röplabda: felső egyenes nyitás; saját magának feldobott labda leütése a hálónál.
NETFIT felmérések teljesítése.

14. Angol nyelv
Az életem
• Tudjon megtörtént eseményekről beszélni. Használja ehhez az egyszerű múlt és folyamatos múlt időket
és a used to szerkezetet, valamint az ismert segédigék múlt idejét.
A jövő
• Tudjon beszélni a jövőbeli elképzeléseiről. Használja az egyszerű jövő időt a will/won’t segédigével és a
going to szerkezetet, valamint a folyamatos jelen időt a jövő kifejezésére.
Idő és hely
• Legyen képes használni a feltételes módból a 2. típusú feltételt és a visszaható névmásokat! Tudjon
figyelmeztetni és tanácsot adni.
Média használat
• Tudjon kérdéseket szerkeszteni a különböző igeidőkben és segédigékkel. Tudja használni a vonzatos
igéket és a gerundot.
Vásárlás és eladás
• Tudjon használni a téma szókincsét. Tudja képezni és használni a szenvedő szerkezetet a különböző
igeidőkben. Ismerje a segédigék használatát szenvedő szerkezetben. Tudja használni az elöljárókat.
Ellenállás
• Tudja idézni mások gondolatait függőbeszéd formájában és ismerje a függőkérdést. Tudja használni a
vonzatos igéket.

8.
1.

évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
• A tanuló ismerje a tömegkommunikáció legfontosabb műfajait.
• Ismerje fel a különféle sajtóműfajok közti különbségeket. Helyesírás
• Tudja alkalmazni az idézés szabályait. A nyelv szerkezete és jelentése
• Ismerje a mellé-és alárendelő összetett mondat jellemzőit, fajtáit. A nyelv állandósága és változása
• Ismerje a magyar nyelv történetének főbb állomásait.

Magyar irodalom
Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, kisregény, anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada
• Ismerje a kisepikai műfajok főbb jellemzőit.
• Tudja a különböző elbeszélői nézőpontokat. Nagyepikai alkotás – regényelemzés
• Ismerje a különféle regényfajták jellemzőit, tulajdonságait.
Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati
líra
• Tudja rendszerezni a megismert lírai műfajokat és azok tulajdonságait.
• Ismerje fel a költői szóképeket, alakzatokat. Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség)
• Ismerje fel és tudja jellemezni a klasszikus modernség stílusirányzatait.
Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom köréből - magyar vagy világirodalom, regényelemzés
• Tudja jellemezni a szórakoztató irodalom különféle típusait.

2. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
• Ismerje a hidegháború főbb eseményeit, szeplőit.
• Tudja, hogyan alakult ki a kétpólusú világ
Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig
• Ismerje Magyarország szovjetizálásának állomásait.
• Tudja az 56-os forradalomhoz vezető eseményeket, a forradalom menetét, a megtorlás állomásait.
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása
• Tudja jellemezni a 60-as évektől induló politikai és gazdasági változásokat Keleten és Nyugaton
• Ismerje szovjet tömb felbomlásának menetét. A Kádár-korszak jellemzői
• Jellemezze a korszak gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális életét.
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése
• Ismerje az egységesüléshez kapcsolódó fogalmakat, személyeket és eseményeket.
• Ismerje az EU szervezeti felépítését.
Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon
• Ismerje a rendszerváltás előzményeit, eseményeit és szereplőit.
• Társadalmi szabályok
• Ismerje az alapvető emberi jogokat. Állampolgári alapismeretek
• Ismerje az alapvető állampolgári jogokat és kötelességeket. Pénzügyi és gazdasági kultúra
• Ismerjen néhány gazdasági fogalmat (pl. költségvetés, kötvény, kamat, árfolyam) Háztartás és családi
gazdálkodás
• Ismerjen néhány a témához tartozó fogalmat (pl. örökség, megtakarítás, bankszámla, banki művelet)
Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság
• A médiamodellek és intézmények.
A média társadalmi szerepe, használata –
• Reklám és hír a hagyományos és az új médiában
• Ismerje a média funkcióit.

•
•

Tudjon különbséget tenni a közszolgálati és a kereskedelmi média között.
Ismerje a hagyományos és az új média funkcióit.

3. Etika/Hit- és erkölcstan
Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?
• A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció témakörében szerzett anyanyelvi ismeretek
bemutatása
Párkapcsolat és szerelem
• Ismerje a szexuális visszaélések veszélyeit. Egyén és közösség
• Ismerje az egyén szerepét a csoporton belül. Helyem a világban
• Ismerje a legfontosabb általános társadalmi normák funkcióit és formáit. Mi dolgunk a világban?
• Tudja az egyéni és közösségi boldogulást támogató értékek jellemzőit. Hit, világkép, világnézet
• A nagy világvallások legfontosabb tanításainak ismertetése.

4. Vizuális kultúra
Színtani alapismeretek:
• fogalmak: színek (alapszínek, másodlagos színek), tónus, színkör, telítettség, árnyalat, színkontrasztok
Tér leképezési módjai:
• perspektíva (1, 2 és 3 iránypontos), axonometria, vetületi ábrázolás Művészettörténet:
• Impresszionizmus: festészet jellemzői, Renoir, Manet, Monet, Degas
• Posztimpresszionizmus: Seurat, Cézanne, Vincent van Gogh, Toulouse-Lautrec, plakát
• Szecesszió: ornamentika, Gaudi: Sagrada Familia, Iparművészeti Múzeum, Reök Palota Szeged, festők:
Gustave Klimt, Mucha plakátok, Rippl-Rónai József
• Expresszionizmus: Munch: Sikoly
• Fauvizmus „Vadak”: Henri Matisse
• Kubizmus: kollázs, Picasso
• Futurizmus: dinamizmus, mozgás, Boccioni, Balla
• Dadaizmus: kollázs, montázs, Duchamp
• Absztrakt festészet: Mondrian, Kandinszkij
• Szürrealizmus: Miro, Salvador Dali
• Pop-art: képregény, graffiti, Andy Warhol, Keith Haring
• Modern magyar festészet: Rippl- Rónai József, Hollósy Simon, Csontváry Kosztka Tivadar, Ferenczy
Károly, Barcsai Jenő, anatómia, emberi test felépítése
• Op-art: Victor Vasarely
• Modern építészet: Eiffel torony, Nyugati pályaudvar Budapest, Wright: Vízesésház, Bauhaus, Le
Corbusier: Ronchamp-i kápolna, Utzon: Sydney operaház, CN-tower, Golden Gate, Petronas tornyok,
Taipei 101
• Szeged jellemző épületei, szobrai

5. Ének-zene
•
•
•
•
•
•
•
•

6 népdal éneklése
4 műdal éneklése
Kodály Zoltán élete, munkássága; Psalmus Hungaricus
Bartók Béla élete, munkássága; Cantata profana
A középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus és a romantika korszakának rövid ismertetése
(jellemzők, kiemelkedő zeneszerzők, legfontosabb műfajok)
A XX. század zenéje és a dzsessz
Két tetszőleges zeneszerző munkássága a következőkből: Debussy, Honegger, Sztravinszkij, Prokofjev,
Orff, Britten, Gershwin

6. Matematika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás (alapvető matematikai kifejezések használata).
Szövegértelmezés egyszerű esetekben.
Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 5 elem esetén.
Az alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben.
Számok négyzetének és négyzetgyökének kikeresése táblázatból.
Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása.
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.
Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal konkrét racionális együtthatók esetén.
Háromszögek és négyszögek terület és kerület számítása.
Pitagorasz tételének ismerete.
Az egybevágósági transzformációk (tengelyes és középpontos tükrözés, eltolás) ismerete; végrehajtása
egyszerű alakzat esetén.
Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.
Gúla, kúp, gömb felismerése, jellemzése (elnevezések használata).
Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felszínének és térfogatának
kiszámítása.
Átlagszámítás.
Grafikonok, diagrammok értelmezése.

7. Biológia-egészségtan
•
•
•
•
•

A tanuló ismerje az emberi test szervrendszereinek (bőr, mozgás, emésztés, légzés, keringés, kiválasztás,
szaporodás) felépítését és működését.
Ismerje a káros szenvedélyek szervezetre gyakorolt hatását.
Ismerje az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedési jellemzőit.
Tudja, hogy mikor kell orvoshoz fordulni.
Sajátítsa el a bőrápolás, a személyi higiéné és az elsősegélynyújtás legfontosabb ismereteit és
gyakorlatát.

8. Kémia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A tanuló ismerje fel a tanult elemek helyét a periódusos rendszerben.
Nevezze meg és jellemezze részletesen a tanult elemeket, vegyületeket, írja fel kémiai jelüket, ismerje
környezeti, élettani hatásukat.
Értelmezze az egyszerű kémiai reakciókat a kémiai egyenletek alapján.
Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is megismert
változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba.
Megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a fontos szervetlen és szerves anyagokat.
Sorolja fel a természetes vizek összetevőit.
Jellemezze a tápanyagok kémiai összetételét.
Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját
környezetében.
Sorolja fel a levegő és a természetes vizek szennyezéseit.

9. Fizika
•
•

Tudja, miből épül fel az anyag.
A tanuló ismerje az elektromos alapjelenségeket. Tudja mit jelent az elektromos állapot.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ismernie kell a következő fogalmakat, azoknak jelét, mértékegységét és kiszámítását: áramerősség,
feszültség, ellenállás, munka, teljesítmény. A fizikai összefüggések segítségével tudjon számításokat
végezni soros és párhuzamos kapcsolás esetén is.
Képes legyen különbséget tenni az egyenáram és váltóáram között. Ismerje az elektromos áram hatásait
Tudjon példát mondani egyszerű gyakorlati alkalmazásokra.
Ismerje az elektromágneses indukció jelenségét.
Tudja a transzformátor menetszámai és a feszültségek közötti kapcsolatot, értsék itt is az
energiamegmaradás törvényét. Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a transzformátorral
kapcsolatban.
Tudja, hogy a fény anyag, ismerje a kétféle tulajdonság feltételezésének magyarázatát. Emlékezzen a
fény terjedési tulajdonságaira, a fényáteresztő és át nem eresztő anyagokkal való kölcsönhatásaira, az
árnyék keletkezésének magyarázatára.
Egyszerű kísérletek alapján tudja értelmezni a fényvisszaverődés és fénytörés jelenségét és ezek
megvalósulását egyszerű optikai eszközökben. Ismerje a síktükör, domború és homorú tükör, a
gyújtópont (fókusz), a gyújtótávolság, a valódi és a látszólagos kép, a domború és a homorú lencse
és a prizma fogalmát, képszerkesztéseket. Ismerje a legegyszerűbb optikai eszközök működését és
szerepét.
Ismerje a Naprendszer bolygóit, a Tejútrendszert. Értse a Nap- és Holdfogyatkozás jelenségét.
Tudjon különbséget tenni megújuló és nem megújuló energiaforrás között. Ismerje a növekvő
energiafelhasználás következményeit. Üvegházhatás, környezetvédelem.

10. Informatika
•
•
•

•
•

A tanuló tudjon önállóan egyszerű, rajzos-szöveges dokumentumokat létrehozni, átalakítani, formázni,
táblázatot létrehozni és menteni. Tudja a szövegműveletek végrehajtását.
Ismerje azokat a szabályokat, ami alapján egy weblapot létrehoz. Tudja, hogyan kerülhet a weblapra
kép, szöveg és hogyan tudja azok méretét, tulajdonságát módosítani, alakítani. Legyen képes az általa
közzétett információk forrását hitelesen és pontosan megadni és ismerje a Netikett szabályait.
Legyen képes táblázat létrehozására, az adatok csoportosítására, értelmezésére, grafikus ábrázolására
táblázatkezelő program (EXCEL) segítségével. Ismerje az adatok formátumait, típusait (például: szöveg,
szám, pénznem,…) és tudja azokat formázni. Legyen képes az adatok szemléltetését segítő eszközök
(például: diagram) használatára. Tudjon önállóan, áttekinthető, egyszerűen leolvasható diagramot
létrehozni. Ismerje az adatelemzést szolgáló függvényeket (például: összegzés, szélsőérték, átlag).
Tudjon egy adott feladat megoldásához algoritmusokat tervezni és végrehajtani. Legyen képes
bonyolultabb és összetettebb problémákra megoldások készítésére. Ismerje a problémamegoldáshoz
szükséges adatok és az eredmény kapcsolatát.
Legyen képes önállóan eligazodni a könyvtári szolgáltatásokban és felhasználni a megszerzett
információkat a tájékozódásban és a tanulásban.

11. Földrajz
Hazánk a Kárpát-medencében
• Hazánk helyzete Európában, földtörténeti emlékek, éghajlata, vízrajza
• Természeti erőforrásaink, környezetünk állapota és védelme Hazai tájakon
• Az Alföld kialakulása, éghajlata, mezőgazdasága és ipari jellemzői, legnagyobb városai
• A Kisalföld kialakulása, éghajlata, mezőgazdasága és ipari jellemzői, legnagyobb városai
• Az Alpokalja kialakulása, éghajlata, mezőgazdasága és ipari jellemzői, legnagyobb városai
• A Dunántúli-dombság kialakulása, éghajlata, mezőgazdasága és ipari jellemzői, legnagyobb városai
• A Dunántúli-középhegység
kialakulása,
éghajlata,
mezőgazdasága
és ipari
jellemzői, legnagyobb városai
• Az Északi-középhegység kialakulása, éghajlata, mezőgazdasága és ipari jellemzői, legnagyobb városai
• Hazánk népessége, népesedési folyamatok
• Településeink jellemzői: falvak, tanyák, városok

A magyar gazdaság
• A magyar nemzetgazdaság jellemzői
• Mezőgazdaságunk helyzetének változása
• Ipari ágazataink jellemzői: energiagazdaság, gépipar, vegyipar
• A szolgáltatási ágazat jellemzői: turizmus, a közlekedési és szállítási infrastruktúra
• Külkereskedelmi kapcsolataink
• Budapest Közép-Európa

•
•
•
•

Közép- Európa természeti képe, társadalom-földrajzi vonásai
Németország helye Európában, mezőgazdasága, az ipar ágazatai
Az Alpok és országai: Ausztria, Szlovénia és Svájc
Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, helyzete, legfontosabb
éghajlata, mezőgazdasága,

iparágai,

Távolabbi Európa
• Észak – Európa
• Dél-Európa
• Balkán – félsziget földrajza
• Nyugat – Európa földrajza
• Egyesült Királyság földrajza
• Franciaország földrajza
• Kelet – Európa földrajza
• Oroszország földrajza

12. Testnevelés és sport
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Önálló bemelegítés (10 bemelegítő szabadgyakorlat ismerete és bemutatása).
10 perc folyamatos futás.
Súlylökés technikájának bemutatása.
Minimum 5 atlétikai versenyszám felsorolása.
Szekrényugrás: felguggolás 5 részes szekrényre ugródeszka használatával, majd guggolásból függőleges
repülés.
Az eddig tanult talajgyakorlati elemek bemutatása.
Kosárlabda: fektetett dobás labdavezetésből, ügyesebbik kézzel; labdavezetés irányváltással,
megfelelő kézzel; labdaátadások és átvételek biztonságos végrehajtása mozgás közben; a kosárlabda
alapvető szabályainak ismerete.
Röplabda: Feladott labda leütése a hálónál; nyitás fogadás; a röplabda alapvető szabályainak
ismerete.
NETFIT felmérések teljesítése.

13. Angol nyelv
Problémák
• Ismerje a múlt idő típusait (egyszerű múlt, folyamatos múlt ) és tudja használni a present perfect simple
igeidőt. Tudjon jellemzést adni emberekről, illetve ki tudja fejezni a műszaki cikkekel kapcsolatosan
felmerülő problémákat.
Helyek és idő
• Ismerje a jövő idő kifejezésének módjait: will, going to, folyamatos jelen idő. Tudja használni a feltételes
mód I. típusát. Ismerje azt angol elöljárószavakat.
Kockázat
• Ismerje a „would" segédigét. Tudja használni a feltételes mód II. típusát. Ismerje az „ige-főnév" és a „főnévmelléknévi" szófaj átalakításokat. Ismerje a visszaható névmásokat.
Kérhetnék ....
• Ismerje a kérdésalkotás módjait különböző igeidőkben, illetve ismerje az alapvető foglalkozások neveit.

Tudja mikor kell Gerund és Infinitive szerkezetet használni. Ismerje a phrasal verb-öket, és azok
szétválaszthatóságának szabályait.
Vásárlás és eladás
• Ismerje a szenvedő szerkezetet, és a segédigés szenvedő szerkezeteket 1s. Tudja pontosan használni
az elöljárószavakat.
Tiltakozás
• Ismerje a függőbeszédet: kijelentő, kérdő, tagadó mondatok.

2. számú melléklet

A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti
sorsolás lebonyolításának szabályai
Az iskola tanulói az iskolával tanulói jogviszonyban állnak, amely jogviszony beírás vagy az
átvétel útján keletkezik és a beírás vagy átvétel napján jön létre. A tanuló a tanulói
jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja, az első osztályba lépő
tanuló az első tanítási év megkezdésétől.
A fel- és átvétel szabályai:
1. A felvételről vagy átvételről az iskola intézményvezetője dönt.
2. Felvételi vizsgát nem szervezünk.
3. Az alapfokú művészeti iskolába sincs felvételi, külön jelentkezési lap benyújtásával kell
jelentkezni. A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően
legalább harminc nappal korábban - a helyben szokásos módon (óvoda és az iskola
facebook oldalán, bejárati ajtókon, honlapon, szülői csoportokban) - nyilvánosságra
hozzuk.
4. Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a
jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről az adott művészeti ágnak
megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógusokból álló bizottság különbözeti
vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi
programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján.
5. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján
iskolánk minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által
meghatározott kötelező beiskolázási körzetben lakik.
6. Beiskolázási körzeten kívüli tanuló fel- vagy átvétele előzetes egyeztetés és mérlegelés
után lehetséges.
7. Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni
tud, először az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat veszi
fel. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat,
akiknek a lakóhelye iskolánk településén található.
8. Amennyiben iskolánk ezek után is tud még felvételi (átvételi) kérelmeket teljesíteni,
ezt – a felvételi (átvételi) kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első
napja előtt legalább tizenöt nappal – nyilvánosságra kell hozni.
9. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi)
kérelmének teljesítése után a jelentkezők közül először a sajátos nevelési igényű
tanulókat vesszük fel, majd azokat, akiknek ezt különleges helyzete indokolja.
Különleges helyzetűnek minősül, ha a tanuló
a. szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
b. testvére iskolánk tanulója
c. munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási
körzetében található,
d. az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy
kilométeren belül található.
10. A sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése
után a szabad férőhelyekre az iskola további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha

ilyenkor több felvételi kérelem érkezik az iskolába, mint a felvehető tanulók száma,
akkor a felvételről az iskola sorsolás útján dönt.
11. A sorsolás lebonyolításának szabályai:
• A sorsolás nyilvános.
• A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.
• A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a
sorsolásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.
• A sorsolás helyszíne az iskola épülete.
• A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja
után tizenöt napon belül le kell bonyolítani.
• A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja
le.
• A sorsolási bizottság tagjai:
a. az alsós munkaközösség vezetője,
b. a leendő első osztályos tanító(k),
c. az iskola vezetője vagy a tagintézmény-vezetője
d. a jegyzőkönyvvezető.
• A sorsolási bizottság elnöke: az iskola vezetője vagy a tagintézmény-vezetője
• A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási
bizottság tagjait.
• A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyezni
a sorsolási urnába.
• Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd
mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.
• Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében
azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben.
• A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.
• A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.
• A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a
sorsolási bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók
nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a
sorsolás eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a
keltezést, valamint a sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az
aláírását.
• Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.
• A sorsolás után az iskola intézményvezetője – a sorsolás eredményének megfelelően
– a felvételről, illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos
formában eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek.
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Bevezetés, általános rendelkezések

Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös
akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után,
HÁZIREND
az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség
egyetértésével, a tantestület elfogadó határozatával született meg 2020. év augusztus hónap 31. napján,
Üllésen. A házirend 2020. szeptember 1-tól visszavonásig érvényes.
Házirendünk jogszabályi háttere a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről valamint a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről.
A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel, ennek ellenére
az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrend
valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása és megtartatása.
A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye.
Házirendünk területi hatálya kiterjed az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézménye (6794 Üllés, Dorozsmai út 53., 6794 Üllés,
Radnai utca 2.) mint nevelési – oktatási intézményben folyó iskolai életre, az intézménybe érkezéstől, az
onnan való távozásig, valamint az intézmény területén kívüli – az intézmény által szervezett –
rendezvényekre (például osztálykirándulás, tábor, stb.).
A házirend a tanulókra, a pedagógusokra, az intézmény más alkalmazottjaira, a szülőkre és törvényes
képviselőkre vonatkozik.
A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók jól érezzék
magukat az iskolában, képességeiknek megfelelően tanulhassanak és tanuljanak, korszerű oktatásban
részesüljenek. A házirend a diákság érdekében olyan szabályokat is rögzít, amelyek az iskolai
hagyományok őrzését is szolgálják, és ezáltal a tanuló szellemi és lelki gyarapodását is segítik.
A házirend kialakításában, aktuális módosításában és betartásának ellenőrzésében a diákok képviselői a
nevelőtestülettel közösen vesznek részt, a Szülői Szervezet, véleményét, észrevételeit figyelembe véve.
A házirend hatálya
A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és
más alkalmazottainak. Jelen házirend előírásait, a nevelőtestületi elfogadást, valamint a fenntartói
jóváhagyást követő hónap első napjától kezdődően kell alkalmazni. A házirend módosítását a Szülői
Szervezet, a Diáktanács jogosult kezdeményezni, a módosításáról a nevelőtestület a kezdeményezéstől
számított 30 napon belül dönt, a módosítást a fenntartó hagyja jóvá.
A házirend nyilvánossága
A házirend megtekinthető az iskola honlapján, az osztályfőnök pedagógusoknál, az iskola irattárában. Az
elfogadott és jóváhagyott házirendet az osztályfőnökök ismertetik a tanulók körében a hatályba lépést
megelőző héten, az osztályfőnökök által meghatározott időben, a szülők körében a jóváhagyást követő első
szülői értekezleten.

A tanulók jogai
Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen, ezért:
•
•
•
•
•
•
•

jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja,
az oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák,
személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák,
védelmet kell biztosítani számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben, tilos a testi fenyítés,
a tanuló joga, hogy egyéni tanulói munkarendes (magántanuló) legyen, továbbá kérje felmentését
a tanórai foglalkozások alól.
A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályozás (időpontja(i), módja: írásban; kérelem indokai,
stb.), szülőtől írásban.
A nem magántanulói jogviszonyban lévő tanulók kötelező tanórai foglalkozások alóli
felmentésének, illetve mentesítésének szabályozása (időpontja(i), módja: írásban; a kérelem
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•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

indokai, stb.).
Augusztus 31-ig kell a kérelmet benyújtani az iskolaigazgatónak, a kérelmet indokolni kell.
Az egyéni munkarendes tanuló, a HÁZIREND
tanórai foglalkozás alól felmentett tanuló jogosítványai:
tanulószoba, könyvtár, iskolai étkezés, stb. igénybevétele).
Az osztályozóvizsga, javítóvizsga időrendje, ezekre történő jelentkezés módja, a tanuló értesítése
a vizsga időpontjáról és rendjéről, a tájékozódás lehetősége az iskola elvárásairól (szóbeli vagy
írásbeli vizsga, minimumkövetelmények, stb., az egyéni fejlesztési terv alapján egyéni
foglalkozáson résztvevő tanulók osztályozóvizsgáján a szóbeli vagy írásbeli beszámoló
választásának lehetősége).
A tanuló joga, hogy – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt
adjon számot tudásáról
o az igény bejelentésének módja – írásban, az igazgatónak címezve május 30- ig.
o A tanuló joga, hogy kérje átvételét másik azonos vagy más típusú nevelési- oktatási
intézménybe
o a kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályozás (időpontja(i), módja: írásban: a kérelem
átvételének helyi szabályozása, stb.).
A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákképviseletbe, részt vegyen a diákkörök
munkájában, tagja legyen az iskolán kívüli társadalmi szervezetnek.
A tanuló jogában áll részt venni az osztály és az iskola életének alakításában, részt venni az
iskolagyűléseken, a diáktanács ülésein, valamint a szülők képviseletével a fogadóórákon és a szülői
értekezleteken, s így megismerni, milyen kérdésekben tartanak igényt véleményére és javaslatára;
az osztályközösség előtt, az iskolagyűlésen, személyes ügyeiben az osztályfőnöknek az emberi
méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat.
A tanulók (képviseletükben a szülők) joga, hogy a tanév kezdetén az osztályfőnökök
tájékoztatásából megismerjék a jogaik érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat, a
diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért; a tanuló ügyében az érdekképviseleti jog
igazolása a diákönkormányzat feladata. Az iskola működése során felmerült egyéni sérelmek
orvoslását a tanuló és tanuló között a diáktanács, a tanuló és pedagógus között a diáktanács és a
nevelőtestület által megbízott pedagógus(ok) intézik az igazgató részvételével.
A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma az iskolagyűlés, évente egy
alkalommal megtartott iskolagyűlésen kívül minden fontosabb esetben rendkívüli iskolagyűlést
hívhat össze a diáktanács (ha az osztályok kétharmada javasolja) vagy az igazgató (a tantestület
javaslatára).
A diáktanács dönt a tanév során egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról és programjáról.
A tanulók választhatnak és választhatók az osztály és az iskolai önkormányzat valamennyi
tisztségére, - tanulmányi eredménytől függetlenül; a választás rendjét a diákönkormányzat
működési szabályzata határozza meg.
Az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet, az osztályok döntése nem lehet ellentétes
a házirendben leírtakkal, az osztályok jogosultak valamennyi iskolai ügyben javaslattal élni,
véleményüket kifejezni.
A tanulók jogosultak szeptember folyamán megtudni a tantárgyi minimumkövetelményeket;
javaslatot tehetnek a magatartás és szorgalom osztályzatokra, s azt az osztályfőnök képviseli az
osztályozó értekezleten.
A diáktanács a tanévet megelőző május 15-ig az iskola igazgatójánál kezdeményezheti diákkör
(ök) létrehozását; a diákkör (ök) létrehozásáról és működéséről a nevelőtestület dönt, a diákkörök
az iskola tanulói számára nyitottak, a diákkör (ök)be június első hetében jelentkezhetnek, ha a
diákköri tevékenységhez kapcsolódó tantárgy(ak)ból legalább közepes osztályzatuk van, a tanuló
a programból csak a diáktanács egyetértésével zárható ki.
A tanuló rendszeres iskolán kívüli tevékenységet engedély nélkül az osztályfőnök tudtával
végezhetnek, ha a tevékenység a tanulmányi munka rovására megy, az osztályfőnök a szülők
egyetértésével azt szüneteltetheti.
A tanuló joga, hogy társai kötelezően tiszteletben tartsák világnézeti, vallási nézetét, nemzeti vagy
etnikai önazonosságát, az azt jelképező ékszerek vagy ruhadarabok viselését.
A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy tanulmányi munkájukhoz a tanítási órán kívül is minden
segítséget megkapjanak, ezért részt vehetnek:
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•
•
•
•
•
•

•

napközi otthoni és tanulószobai foglalkozásokon,
korrepetálásokon, tehetséggondozó foglalkozásokon, egyéni fejlesztéseken,
sportkörök foglalkozásain,
HÁZIREND
szakkörök foglalkozásain,
különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon,
a tanulmányi munkát segítő iskolán kívüli rendezvényeken.

A tanuló joga, hogy napközi otthonos, tanulószobai ellátásban részesüljön.

A kérelem benyújtásának időpontja minden év május vége, az iskola által biztosított űrlapon, jelölve az étkezések
és a felügyelet időtartamát.
A felvétellel kapcsolatos döntés szempontjai, ha az igények meghaladják a lehetőségeket: egyedül nevelő szülők
gyermekei, mindkét szülő dolgozik, tanyán élő szülők gyermekei, gyermekvédelmi támogatásban részesülők,
tanulásban nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók, ha a továbbhaladásuk bizonytalan.
A napközis foglalkozások, tanulószobai foglalkozások időtartama: a tanítás befejezésétől 16 óráig, napközis
felügyelet 17 óráig a Radnai utca 2. épületben van.
A napközis foglalkozásról való távolmaradást is igazolni kell.
• Tanórán kívüli foglalkozások
A tanulók (szülők) minden év május hónapban írásban kapnak tájékoztatást,
- az igények felmérése év végén az iskola által biztosított űrlapon történik,
- a szabadon választható foglalkozáson a részvétel lemondása írásban történik év végén. A szülői kérelem benyújtása
az iskolaigazgatóhoz történik.
•

•
•
•
•
•

•

Joga van minden tanulónak ahhoz is, hogy igénybe vegye, és az óvó rendszabályok (baleset- és tűzvédelem)
betartásával rendeltetésszerűen használja az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait,
sportfelszereléseit, létesítményeit. (A tornaterem és a számítástechnikai terem rendjét külön házirend
szabályozza).
A tanulónak joga van részt venni az iskolai és az iskolán kívüli sport- és kulturális rendezvényeken, és ott
szerepelni tanítási idő alatt, ha erre az osztályfőnökétől engedélyt kapott.
Az iskolai vagy iskolán kívüli, de az iskola által szervezett rendezvényeken (pl.: erdei iskola, nyári tábor,
stb.) a házirend változatlanul érvényes.
Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy bármilyen problémájával nevelőit, a diákönkormányzatot, az
iskola igazgatóját, igazgatóhelyettesét megkeresse, érdekei védelmében segítséget kérjen és kapjon.
Diákjaink részt vehetnek a diákközgyűlésen, amelyet évente legalább egy alkalommal a diákönkormányzat
szervez meg. A diákközgyűlésen beszámolót hallgathat meg a tanulói jogok érvényesüléséről, a
házirendben meghatározottak végrehajtásáról, egyéb tanulókat érintő kérdésekről.
A tanulók szervezetten használhatják az iskola sportudvarát, ha az itt folyó szakmai munkát, a napközis
délutáni foglalkozásokat nem zavarják. Minden más egyéni és csoportos kezdeményezéshez, a
sportudvaron való tartózkodáshoz igazgatói engedély szükséges. A műfüves pályán való tartózkodáshoz
minden esetben igazgatói engedély szükséges.
Minden tanuló joga, hogy képességeihez mérten vegyen részt az iskolai nevelésben és oktatásban, az
alapfokú művészeti oktatásban.

A tanulók tantárgyválasztásával és annak módosításaival kapcsolatos eljárási
kérdések
Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható tantárgyak tanulását biztosítja:
etika/ hit-és erkölcstan (felekezeti hitoktatás) tantárgy választható. A tantárgyválasztást a beiratkozáskor, ill.
minden tanév május 15-ig nyilatkozatával a kiskorú tanuló szülője/ gondviselője megerősíti a következő
tanévre vonatkozólag.
• A szabadon választható órakeretet terhére megnövelt óraszámú tantárgyakat iskolánk pedagógiai
programjának helyi tanterve tartalmazza. Ez az iskolánkba való beiratkozástól kezdődően a tanuló számára
kötelező.

•

A tanulók jutalmazása
1. A tanulók egyéni jutalmazása
• A dicséret elvei, formái, alkalmai
a) Valamennyi szaktanár, osztályfőnök, napközis csoportvezető a tanuló átlagostól eltérő eredményét, magatartását
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szóbeli dicsérettel jutalmazhatja.

b) Írásbeli szaktanári, osztályfőnöki, napközis csoportvezetői, tanítói/tanári dicséretet az a tanuló kaphat, aki
HÁZIREND
huzamosan jó tanulmányi eredményt ér el, ill. átlagon
felüli magatartásával és szorgalmával, vagy a közösség
érdekében kifejtett tevékenységével kiemelkedik. (A huzamos időtartam – évfolyamtól, osztálytól,
gyermekcsoporttól függően – egy hónaptól negyedévig terjedő időszak.) A dicséret minden esetben a szaktanár ill.
az osztályfőnök, napközis csoportvezető mérlegelésének függvénye.
- Pozitív közösségi magatartásért, tevékenységért, kiemelkedő szorgalomért az osztályfőnök adhat
dicséretet.
- Kiemelkedő tanulmányi, sport- vagy művészeti teljesítményért (pl. megyei versenyen elért helyezés alapján)
a szaktanártól jár dicséret a tanulónak.
- Nevelőtestületi dicséretet az a tanuló kaphat, akinek teljesítménye, tevékenysége tartósan kiemelkedő az
iskoláért, a településért.
- Igazgatói dicséretet az a tanuló kaphat, aki az iskola egész közösségének érdekében tett, az iskola jó hírét
öregbítette, ill. az iskola közösségének dicsőséget szerzett (pl.: tanulmányi, művészeti, sportversenyen elért
megyei kiemelkedő, vagy országos helyezés).
Az írásbeli dicséretet a szaktanár, az osztályfőnök, a napközis csoportvezető, ill. az igazgató a tanuló üzenőfüzetébe
(ellenőrzőjébe) a naplóba; a nevelőtestületi dicséreteket minden esetben a bizonyítványba kell jegyezni, záradékolni.
A szaktanári dicséretet abban az esetben kell a bizonyítványban rögzíteni, ha azzal az illetékes szakmai
munkaközösség egyetért, illetve az osztályozó értekezleten a jelenlévő kollégák több mint kétharmada támogatja.
Hatályos fegyelmi büntetéssel rendelkező tanuló írásbeli dicséretben nem részesülhet.
2. A jutalmazás elvei, formái, alkalmai:
a) A ballagáson:
- a nevelőtestület döntése alapján elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülhetnek azok a végzős
tanulók, akik az iskolai éveik alatt mindvégig kiváló tanulmányi eredményt értek el,
- az iskolaközösségért végzett többévi kiemelkedő munkájáért a nevelőtestület és a diákvezetőség
együttes döntése alapján elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülhet a végzős tanuló,
- Fontos-díjról az „Üllési Suli Alapítvány” kuratóriuma dönt.
b) A tanévzáró ünnepélyen:
- elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülhet a tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt elért nem
végzős tanuló,
- elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülhet a kimagasló országos eredményt elért
nem végzős tanuló,
- a nevelőtestület és a diákvezetőség együttes döntése alapján elismerő oklevélben és könyvjutalomban
részesülhet az a tanuló, aki abban az évben az iskolaközösségért kiemelkedő munkát végzett,
- Fontos-díjról a „Suli Alapítvány kuratóriuma dönt.
c) A kitüntetések elvei, formái, alkalmai:
A ballagáson a nevelőtestület döntése alapján elsősorban végzős diák, mint „Az iskola ifjú tudósa” díj a következő
címeken elismerő emléklapban, emlékplakettben részesülhet (a nem végzős tanulók a tanévzáró ünnepélyen)
„Ifjú természettudós”
- „Ifjú Biológus”
- „Ifjú Geológus”
- „Ifjú Kémikus”
- „Ifjú Fizikus”
- „Ifjú Matematikus”
- „Ifjú Informatikus”
„Ifjú Társadalomtudós”
- „Ifjú Irodalmár”
- „Ifjú Történész”
„Ifjú Művész”
- „Ifjú Énekes”
- „Ifjú Táncos”
- „Ifjú Zenész”
- „Ifjú Művészettörténész”
- „Ifjú Grafikus”
„Ifjú Nyelvész"
„Ifjú Sportoló”
„Ifjú Polihisztor”
„Az iskolai közösségért”
- „Ifjú Polgármester”
- „Ifjú Képviselő”
Minden tanév végén „Büszkeségeink” dicsőségtablón jelennek meg a diákok fényképei.
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d) A tanulók csoportos jutalmazása:
Az osztályközösségek tevékenységének értékelési területei:
• ügyeleti rend betartása
HÁZIREND
• tanórai magatartás
• tanulmányi tevékenység, versenyeken való részvétel
• közösségi vállalások, és azok teljesítése
• hetesi teendők ellátása.
Az osztályközösségek közötti verseny helyzetéről havi értékelések keretében tájékoztatjuk az osztályok képviselőit a
DÖK megbeszélésein. A verseny a félév és a tanév végén fejeződik be. Jutalmat (serleg) mindig az adott év lehetőségei
döntik el, oklevél mindig jár.

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés
módja és határideje
A tanulmányok alatti vizsgák részletes szabályait és a követelményeit a VIZSGASZABÁLYZAT tartalmazza (1.
számú melléklet)
• A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszak áll rendelkezésre, a
vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az
iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.
• Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban van lehetőség.
• A vizsgák időpontjáról a vizsgázó a vizsgára történő jelentkezéskor írásban kap tájékoztatást.
• A tanulók az iskola honlapjáról letölthető formanyomtatványon jelentkezhetnek a vizsgákra. A nyomtatványt
szülői aláírással az intézményvezetőnek vagy a tagintézmény-vezetőknek kell benyújtani. Az osztályozó
vizsgákra azok időpontja előtt 3 hónappal kell jelentkezni.
1. Az osztályozó vizsgák időpontja:
Osztályozó vizsgát az iskolai tanítási év (szorgalmi idő: szeptember 1-jétől a következő év június 15-éig terjedő
időszak) során bármikor szervezhet.
A vizsgaidőszakok a következők:
- félévi: a félév utolsó napja előtt két tanítási hét,
- év végi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét,
- nyári: augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszak.
2. A javítóvizsgák időpontja:
- Augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban.
3. A különbözeti vizsgák időpontja:
- A vizsgaidőszakok a következők:
- félévi: a félév utolsó napja előtt két tanítási hét
- év végi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét
- nyári: augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszak.
4. Pótló vizsgák időpontja:
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, pótló vizsgát tehet. A
pótló vizsgát ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.
A vizsgaidőszakok a következők:
- félévi: a félév utolsó napja előtt két tanítási hét
- év végi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét
- nyári: augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszak.

A tanulók kötelességei
1. Minden tanuló az iskolai közösség tagja. Ebből fakadóan kötelezettségei:
- azonosuljon az iskola, az osztály célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok megvalósulását,
- választott tisztségét, megbízatását lelkiismeretesen teljesítse,
- egyénileg felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, az iskolaudvar és az iskola környezetének
tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személyi tulajdon megőrzéséért, védelméért,
- a gyermekfelelősök utasításait, kéréseit kötelesek figyelembe venni, és azok szerint cselekedni,
- az iskola tanárainak, dolgozóinak és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletbe tartsa.
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Jogellenes mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, ezért e cselekedet már első
esetben is súlyos büntetéssel vagy fegyelmi eljárással büntethető.

HÁZIREND

2. A tanulók legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességeik:
- minden tanítási órára felkészülten kell megjelenniük,
- minden tanítási órára kötelesek elhozni tájékoztató füzetüket, a tanuláshoz szükséges eszközöket,
- mulasztásaikat a következő órára pótolni kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott időpontig,
- kötelesek a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon részt venni, fegyelmezetten dolgozni,
- nincs joguk a tanárt és társaikat zavarni az órán,
- gyakori házi feladat vagy felszerelés hiánya esetén az osztályfőnök magához kéri a szülőket, hogy
megtudakolja a mulasztás okát, mert ez az oktatás egységének megtöréséhez, a nevelés eredményének
tönkretételéhez vezet.
Ha mindez eredménytelen, az igazgató intézkedik.
3. A tájékoztató füzet hivatalos irat, ennek rongálása, firkálása, díszítése tilos, az ide történő
bejegyzéseket másnap aláíratva kell bemutatni. Az iskola bármilyen írásos üzenetének láttamozása a szülők
kötelessége. Az ellenőrzés gyakori, illetve huzamosabb hiánya esetén az osztályfőnök magához kéri a
szülőket, és felhívja a figyelmüket mulasztásukra. A tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni
kell az osztályfőnöknek. Az első elvesztése osztályfőnöki, a következő igazgatói felelősségre vonást von
maga után. A szülő írásbeli kérelmére adható ki újabb tájékoztató füzet.
4. Minden iskolán kívüli sporttagsághoz, szakkörök látogatásához, külső szervezésű tanfolyamokon való
részvételhez az osztályfőnök tájékoztatása szükséges.
5. A tanuló életkorának és fejlettségének megfelelően kell közreműködnie saját környezetének, és az általa
alkalmazott eszközök rendben tartásában; a tanítási órák, a délutáni foglalkozások, rendezvények
előkészítésében, lezárásában. Ezek a feladatok csak nevelői felügyelet és irányítás mellett végezhetők.
6. Az iskolai és a községi ünnepélyek méltó megünneplése érdekében alkalomhoz illő ruházatban – fehér
felső, sötét alj - kell megjelenni.
7. Az iskolába csak a tanuláshoz szükséges felszereléseket lehet behozni. Az iskola más felszerelésért nem
vállal felelősséget.
8. Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul
megszegi az iskolai házirendnek nem tesz eleget, fegyelmező intézkedés vagy fegyelmi büntetésben kell
részesíteni.
•

A tanulóval szemben hozható fegyelmező intézkedések:
1.

Szaktanári, napközis figyelmeztetés

szóbeli

2.
3.
4.
5.

Osztályfőnöki figyelmeztetés
Szaktanári figyelmeztetés
Osztályfőnöki figyelmeztetés
Osztályfőnöki intés

szóbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

6.

Osztályfőnöki megrovás

írásbeli

7.

Intézményvezetői figyelmeztetés

írásbeli

8.

Intézményvezetői intés

írásbeli

9.

Intézményvezetői megrovás

írásbeli

10.

Tantestületi figyelmeztetés

írásbeli

11.

Tantestületi intés

írásbeli

12.

Tantestületi megrovás

írásbeli
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Az osztályfőnöki megrovás esetén az osztályfőnök által szervezett kirándulásokon a tanuló nem vehet részt.
Három írásbeli szaktanári figyelmeztetés után írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés jár.
A harmadik írásbeli szaktanári figyelmeztetés után a szülőt az iskolában személyesen kell tájékoztatni.
HÁZIREND
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától
függően el lehet térni.
• A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal,
legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az
alábbi esetek:
o a súlyos agresszió, a másik tanuló megverése, durva bántalmazása;
o az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása;
o a szándékos károkozás;
o az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
o ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek
minősülnek.
• A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
• A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt
módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények mérlegelése után –
az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembevételével – az iskola igazgatója határozza meg.
9.Fegyelmi eljárás:
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC.
törvény 58§(3) rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
Az iskolában kiszabható fegyelmi büntetések:
• megrovás,
• szigorú megrovás,
• áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
• kizárás az iskolából.
A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzi az egyeztető eljárás, mely az alternatív vitarendezés lehetősége (20/2012.
EMMI rendelet 53§(2).
10.A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi
jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje
• A szociális támogatás megállapításának elvei: (az iskolafenntartó és az önkormányzat előírása szerint).
• A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásra fordítható összeg legalább 25 %-át a könyvtárból
kölcsönözhető tartós tankönyvet vásárlására kell fordítani, a fennmaradó összeget az ingyenesen biztosított
tankönyvekkel ellátott tanulók kivételével a tanulók között egyenlően elosztva tankönyvtámogatásként kell
biztosítani.
• A tanulói tankönyvtámogatás megállapításának, elkészítésének helyi rendje kérdésében az szülői
szervezetet egyetértési jog illeti meg.
11.A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
• Az étkezési térítési díjakat az Önkormányzati Konyha jóváhagyott befizetési napokon havonta
szedi be, a befizetés időpontjáról a szülőket tájékoztatni kell.
• A tanuló betegsége vagy hosszabb távolléte miatt lemondta az étkezést, akkor ezt túlfizetésként kell
kezelni, és a következő havi étkezési térítési díjaknál, kell beszámítani. A lemondás személyesen vagy
írásban (telefonon) az Önkormányzati Konyha vezetőjénél lehetséges, ami a bejelentés napjától érvényes.
Szülői kötelesség a bejelentés.
• Visszafizetésre csak akkor kerülhet sor, ha a tanuló iskolát változtatott a tanévben nem kíván tovább
étkezni. Visszafizetés illeti meg a szülőt, abban az esetben is, ha az általa befizetett étkezési térítési díjat
más (önkormányzati támogatás) a konyha számlájára utalta.
• Az általános iskola térítési díj és tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységet nem folytat. A köznevelési
törvény előírásai alapján az alapfokú művészeti oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és
az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola Fenntartója dönt térítési díj rendeletében.
• A térítési és tandíjakat félévente (október 15-ig és március 15-ig vagy egyéni kérelemre minden hó 15.
napjáig előre kell befizetni. Indokolt esetben a befizetési határidőtől az intézményvezető engedélye alapján
el lehet térni.
• Alapfokú művészeti oktatási keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
o Heti 4 tanórai foglalkozás (előképző évfolyamon heti 2 tanóra) a főtárgy és elméletének elsajátításához,
valamint tanévenként egy meghallgatás / vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy
művészi előadás, további egy alkalommal - tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam
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o
o

megismétlése egy művészeti képzésben való részvétel esetén, továbbá e szolgáltatások körében az iskola
létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata.
Alapfokú művészeti oktatási keretében tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
HÁZIREND
Az alapfokú művészetoktatásban a heti 4-6
tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá minden tanórai
foglalkozás annak, aki nem tanköteles, továbbá annak, aki betöltötte 22. életévét.
Térítési díjmentesség vehető igénybe, ha a tanuló hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
a tanuló testi-érzékszervi stb. fogyatékos. Díjkedvezmény vehető igénybe szociális helyzetre való tekintettel:
ha a törvényes képviselője háztartásában az 1 főre jutó igazolt nettó jövedelem egyenlő vagy kevesebb, mint
a legkisebb öregségi nyugdíj 210%-a. A mentességet és a kedvezményt az iskola honlapjáról letölthető
kérelem-nyomtatványokon lehet igényelni a megfelelő igazolások csatolásával.

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó
díjazás szabályai
A szervezett oktatás, nevelés során keletkezett tárgyak és termékek, amennyiben ehhez az iskola biztosította az
alapanyagot, elkészültük után az iskola tulajdonát képezik, ám ezt a tanuló önköltségi áron megválthatja. Amennyiben
a szükséges alapanyagot a tanuló biztosította, úgy ezt az iskola pénzben megválthatja. Amennyiben a szervezett iskolai
és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön elnyert díjak, jutalmak feloszthatók az azokat megszerző tanulók között,
úgy ezeket a díjakat, jutalmakat fel kell osztani.
A fel nem osztható díjak, jutalmak (kupák, oklevelek) az iskola tulajdonát képezik.

Iskolai munkarend
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

A tanév rendjét az éves EMMI rendelet határozza meg, ennek módosítása a tantestület határozata alapján
és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
Az iskola munkanapokon 7 órától 18 óráig tart nyitva. Az esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak
igazgatói engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal engedélyt kell
kérni a vezetőségtől. A tornaterem nyitva tartása a helyi szükségletekhez igazodik, amely minden évben
módosulhat.
A tanítás előtti gyülekezés helye jó idő esetén az udvar, rossz időben az aula és a folyosók. A tanulóknak
az első tanítási óra kezdete előtt 10 perccel az iskolában kell lenniük. Busszal bejáró tanulók korábbi
érkezésük esetén az aulában tartózkodhatnak (7.30 óra előtt nem biztosítunk ügyeletet).
Reggel 7.30-tól nevelői ügyelet van. Az első jelző csengőkor az ügyeletes nevelő engedi be a tanulókat. A
szülők gyermekeiket csak az iskola előcsarnokáig (folyosójáig) kísérhetik, és a tanítást követően ott
várhatják őket. Az iskola területén kerékpározni tilos. Ennek megszegői figyelmeztetésben részesülnek az
ügyeletes tanártól.
Kerékpárral csak szülői engedéllyel lehet az iskolába járni, a kerékpárokat a tárolóban kell elhelyezni,
azokért felelősséget nem vállal az iskola.
Az iskolában a tanítás reggel 7.55 órakor kezdődik, a délelőtti utolsó óráról 13.25-kor csengetnek ki. A
szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak. A délutáni foglalkozások és az órák beosztása
minden évben szeptember 15-éig készül el. A napközis foglalkozás 16 óráig tart, 16-tól 17 óráig ügyelet
van.
Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni
felügyeletet. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.
A Dorozsmai út 53. sz. épületben a becsengetés után a kijelölt terem előtt állnak a tanulók, csak a
szaktanárral együtt mehetnek be a tanterembe. Minden óra más teremben folyik a tantárgyaknak
megfelelően. A tantermeket a nevelő nyitja és zárja. A Radnai utca 2. sz. épületben a tanulók a tanterembe
önállóan is bemehetnek. Tanítási szünetekben a tanulók a tantermekben nem tartózkodhatnak, kivétel a
tízórai szünet.
A tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. Indokolt esetben csak
az ügyeletes nevelő, az osztályfőnök, illetve az igazgató engedélyével lehet igazoltan távozni. Orvoshoz a
tanulók csak felnőtt kísérettel mehetnek. A napközbeni távozáshoz a szülőnek írásbeli kérelmet kell írni,
ekkor a távozás igazolt.
A tanulók az iskolába csak a tanuláshoz szükséges felszerelést hozhatják magukkal. Az órákon nem
használhatják az oktatást zavaró tárgyakat (pl. mobiltelefon). Nem hozhatnak be a diákok az iskolába az
oktatáshoz nem szükséges eszközöket; a behozott tárgyakért a tanuló és a szülő a felelős. Tanítási idő alatt
az érkezéstől a hazamenésig a mobiltelefon használata tilos.
A kirándulásokon és egyéb iskolán kívüli rendezvényeken a nevelővel megbeszéltek szerint kell
megjelenni. Az iskolai ünnepélyeken fehér ingben, blúzban, illetve sötét nadrágban, szoknyában. A
kabátokat a kijelölt fogasrészbe kell akasztani, a tanterembe nem vihetők be.
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Az iskola területén tanítási időben és az iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, szeszes ital, drog és
egyéb ártalmas szerek behozatala és fogyasztása. Aki megszegi fegyelmező intézkedésben részesül és a
szülőt értesíteni kell.
HÁZIREND
A tanítási órákat a szülők, iskolai vendégek, diákok, nevelők nem zavarhatják.
Az iskolában a munkahelynek megfelelő öltözékben kell megjelenni (kempingnadrág, nagyon rövid nadrág,
haspóló, szakadt nadrág nem ajánlott). A hajfestés, a körömfestés, egyéb nem kívánatos ékszerek használata
sem ajánlott, mivel káros a fejlődő szervezetre. Általános iskolában a teljes személyiség kibontakoztatásához
nem szükséges, személyiség jogokat nem sért az iskola kérése.

A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje
•
•

•
•

•
•

•

•

•

Az első tanítási óra 7.55 órakor kezdődik a Dorozsmai u. 53. sz. és a Radnai u. 2 sz.alatti épületben. 7.45ig kell megérkezni az iskolába. A 7.55 utáni érkezés késésnek minősül. A késések összeadandók, mely
vagy igazolt vagy igazolatlan órává válik. Rendkívüli esetben az osztályfőnökök mérlegelik a késés okát.
A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, felkészülten, a szükséges eszközökkel
érkezzenek meg. A hetes kötelessége a hiányzó tanulók jelentése, óra végén a tábla letörlése, az ablakok
bezárása. Ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a becsengetés után a tanterembe, a hetes kötelessége ezt
jelenteni a tanáriban vagy az igazgatóhelyettesnek. A felelősök feladata a tanár irányítása vagy felügyelete
mellett az oktatáshoz szükséges eszközök előkészítése, óra végén azok elrakása.
A tanulóknak minden órára el kell vinniük a tájékoztató füzetüket (ellenőrzőjüket), s a kapott osztályzatokat
másnapra alá kell íratniuk a gondviselőjükkel.
Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, ezért az írásbeli
dolgozatok időpontját a pedagógus köteles a naplóba előre jelezni. Naponta a tanulók legfeljebb csak két
témazáró dolgozatot írhatnak. A tanárnak a témazáró dolgozatok időpontját a dolgozat megírása előtt
legalább egy héttel be kell jelenteni. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely
három, vagy annál több óra anyagának elsajátítását ellenőrzi. A dolgozatot a tanár két héten belül köteles
kijavítani, és eredményét ismertetni. A szülő a témazáró dolgozatokat fogadóórákon megtekintheti.
Minden óra végén a padokból a szemetet ki kell szedni, végrehajtását a hetes ellenőrzi. A tanár feladata
figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany.
Ebédelés előtt a táskákat a napközis tanulók az erre kijelölt teremben hagyhatják. Egyéb helyeken az iskola
rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében nem lehet hagyni, a táskák helye a kabátok alatt van,
illetve a megőrző szekrényekben. A hazajárós tanulók a táskákat az ebédlőbe magukkal viszik, és ott a
kijelölt helyre rakják.
Az évek óta jól működő szakkörök és foglalkozások mellett az iskola tanulói kezdeményezhetik bármilyen
képességeiket fejlesztő diákkör létrehozását. Az órarendbe illesztett órákra, valamint a tanórán kívüli
szervezett foglalkozásokra az oktatási törvény végrehajtási rendelete érvényes. Tanórákon kívüli, eseti,
hétvégi foglalkozások szervezőinek, résztvevőinek, és a felelős tanároknak a névsorát előzetes terem- és
időpont-egyeztetés után az igazgatónak kell leadni. A rendezvényeken részt vevő tanulókért és a
programokért a szervezők a felelősek. A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való
távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni.
Az iskolai Internet használatának rendje tanítási időn kívül:
- a gépeket csak tanári felügyelet mellett lehet használni,
- tanítási napokon 14.00 és 16.00 óra között áll a tanulók rendelkezésére,
- a géphasználati szándékot, a számítástechnikát tanító tanárnál kell jelezni, legfeljebb 60 percre
foglalhatók le a gépek,
- ha minden gép foglalt, a sorrendben az élvez elsőbbséget, aki: tanulmányi célra veszi igénybe a gépet,
jobb tanulmányi eredménnyel rendelkezik, előbb adta le az igényét.
A hetesek feladatai
o A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól,
o a tanóra kezdetén – vagy a szünetben – az órát tartó nevelő utasításai szerint gondoskodnak a terem
megfelelő előkészítéséről, tízórai szünetben kiszellőztetéséről;
o az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat
figyelmeztetik,
o az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
o ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az
igazgatóságot,
o az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát annak érdekében, hogy az
osztály mindenképpen rendezett állapotot hagyjon hátra távozáskor.
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Tízórai szünetben a tízórait a két hetes viszi be az osztályterembe, gondoskodik a megfelelő
kiosztásról. Majd a szünet végén a tálcát, poharakat visszaviszik a kijelölt helyre. Ellenőrzik az
osztályterem tisztaságát.
HÁZIREND
Sorakozónál, bevonulásnál segítik
az ügyeletes nevelők munkáját,
o tízórai szünetben a tantermi laptopok épségére ügyelnek,
o kiemelkedő munkájukért osztályfőnöki dicséret adható.
Viselkedési kódex
o Az iskolába 7.30 és 7.45 között érkezünk, szüleinktől a bejáratnál búcsút veszünk. Becsöngetéskor a
tanterem előtt tartózkodunk.
o A tanterembe csak pedagógussal mehetünk be. Csendben, megállunk a helyünk mellett, majd a hetes
jelentését követően, taneszközeinket, ellenőrző könyvünket kikészítjük a padra. A diákok jelentik óra
elején, ha eszközeik hiányosak. Az ellenőrző hiánya-beírás a kisfüzetbe, 5 beírás esetén osztályfőnöki
figyelmeztetés jár.
o Az iskola épületének folyosóin, az udvaron, a felnőtteknek a napszaknak megfelelően köszönünk, az
ajtóban udvariasan előre engedjük őket.
o Az óra befejezése után ellenőrizzük környezetünk tisztaságát, majd sorakozunk. A tantermet csak a
nevelő engedélyével hagyhatjuk el.
o A balesetek elkerülése érdekében az iskola épületében nem játszunk olyan játékot, amely futással,
kergetőzéssel vagy lökdösődéssel jár. Ha az óraközi szünetet az épületben töltjük, a folyosón vagy a
tanteremben sétálgatva csendben beszélgetve pihenünk.
o Külsőnk legyen mindig tiszta és ápolt, öltözködésünk, hajviseletünk célszerű, szélsőségektől mentes.
Ékszereink kiválasztásánál kerüljük a nagyon értékes vagy nagyon feltűnő ékszerek használatát.
Ünnepségeinken ünnepi ruhában jelenünk meg (a lányoknak sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz,
fiúknak sötét nadrág és fehér ing).
o Az iskolába nem hozunk balesetet okozó tárgyakat, olyan eszközöket, játékokat, melyek, a tanórai
munkához nem szükségesek .
o A tantermekben csak óra és szervezett foglalkozás céljából tartózkodhatunk.
o Tízórai szünetben az otthonról hozott élelmet vagy a napközis tízórait az osztályteremben a padon
megterítve fogyasztjuk el.
o Az iskola területén nem ülünk fel a kerékpárra, a kerékpárt a délelőtti és a délutáni foglalkozások alatt
egyaránt az arra a célra létesített tárolóban tartjuk.
o Tanítási időn kívül az iskola területén csak szervezetten, felügyelettel tartózkodhatunk. A délutáni
foglalkozások előtt maximum 15 perccel érkezünk. A foglalkozás után az iskola területét elhagyjuk.
Kulturált magatartás
Arra törekszünk, hogy mindenkor és mindenhol úgy viselkedünk, hogy iskolánk jó hírnevét megőrizzük.
Vigyázunk magunk és mások testi épségére, nem verekszünk, a kisebbeket megvédjük. Nem beszélünk
csúnyán, nem használunk trágár kifejezéseket.
Magatartásunk az iskola területén és azon kívül is mindig példamutató kell hogy legyen. Kulturáltan, a
szabályokat betartva közlekedünk.
Mobiltelefon és egyéb technikai eszközök használata nem zavarhatja a tanítási órákat, ezért kikapcsolt
állapotban a táskában kell tartanunk.
Kulturált szórakozás:
Az iskolai és más rendezvényeken egyaránt fontos a kulturált szórakozás, ezért nyilvános szórakozóhelyet
csak szülői felügyelettel látogathatunk.
Tilos a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás, mert káros az egészségre és korunknál fogva törvénybe
ütköző.
Késő este nem tartózkodunk az utcán felnőtt kísérete nélkül.
o

•

•
o
o
o
•
o
o
o

Tanítási órák közötti szünetek rendje
•
•

Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell.
Csengetési rend:
1. óra: 07.55 - 08.40
10 perces szünet
2. óra: 08.50 - 09.35
20 perces szünet
3. óra: 09.55 - 10.40
10 perces szünet
4. óra: 10.50 - 11.35
10 perces szünet
5. óra: 11.45 - 12.30
10 perces szünet
6. óra: 12.40 - 13.25
10 perces szünet
7. óra: 14.15 – 15.00
10 perces szünet
8. óra:15.10 - 15.55
10 perces szünet
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(7.50 órakor, valamint a tanítási óra 40. percében figyelmeztető csengetés hallható.)
• A tanulók a szüneteket a folyosón vagy az udvaron tölthetik az időt, az ügyeletes tanár felügyeletével. A
HÁZIREND
nagyszünetben saját tanteremben ülve, szalvétáról
fogyasztják el a tízórait..
• Becsengetéskor a tanulók fegyelmezetten sorakoznak a Radnai utcai épületben, az udvarról a bevonulás
csendben történik. Becsengetés után a folyosókon zaj nem lehet, a tanulók a pedagógust az osztálytermekben
csendben várják.
• Becsengetéskor a Dorozsmai úti épületben a tanulók fegyelmezetten, csendben bevonulnak az udvarról.
Becsengetés után a folyosókon zaj nem lehet, a tanulók a pedagógust az osztálytermek illetve az órarend
szerint kijelölt szaktantermek előtt csendben várják. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és
kizárólag szaktárgyi felszereléssel lehet belépni. Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját
zárva kell tartani.
• A tanulók az Önkormányzati Konyha épületében ebédelnek. Az ebédet 11.45-től 14.30-ig lehet igénybe
venni.
• Az iskola könyvtára tanítási napokon az előre meghirdetett időpontokban tart nyitva.
• Az alapfokú művészeti oktatásban résztvevő tanulók órái a tanszakvezetők által beosztott órarend szerinti
időpontokban kezdődnek.

Az iskola és a területéhez tartozó helyiségek használatának rendje
1.A tornaterem használata:
• A testnevelési órákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét védő szabályokat és a tanári
utasításokat betartani.
• A testnevelés órákon csak tiszta tornafelszerelésben jelenhetnek meg a tanulók. Ezt a testnevelőtanárok
ellenőrzik és bírálják el.
• Balesetvédelmi okból ékszert nem viselhetnek a tanulók. Az ékszereket az óra megkezdése előtt a
testnevelő zárható helyre teszi el.
• A tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni.
• A testnevelésórákról elkésni nem lehet, hiszen a bemelegítés az óra első 5-10 percében történik, amely a
sportsérülések elkerülése érdekében fontos. Amennyiben baleset történt, a testnevelőnek vagy a
foglalkozást vezető felnőttnek baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni, és az igazgatói irodában azonnal
jelentenie kell az esetet.
• Az órára mindenkinek át kell öltözni, a felszereléshiány büntetést von maga után.
• A tornatermet a foglalkozást vezető nyitja és zárja.
2.Az öltözők, szertárak és a konditerem használata:
• A szertárból csak a kijelölt felelősök vihetik el a sportszereket. Óra végén az ő feladatuk helyre tenni azokat.
• A kémia- és a fizikaszertárban csak nevelői felügyelettel lehet tartózkodni. Zárásukról a felnőttek
gondoskodnak.
• Testnevelésóra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket tisztán, rendben kell hagyni, mely az
óravezető tanár, szervező szakember felelőssége.
• Az öltözőket minden esetben zárni kell, melyért a foglalkozást vezetők a felelősek.
3.Az egyéb iskolához tartozó helyiségek használata:
• Az iskolába kerékpárral érkező tanulók kerékpárjaikat csak a külön erre a célra épített kerékpártárolóban
tarthatják. Az iskola e járművekért felelősséget nem vállal.
• A diákönkormányzat díjmentesen használhatja az iskola helyiségeit.
• Az iskolához tartozó udvaron és sportpályákon csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók.
• Az ebédlőben a tanulók kötelesek betartani az ebédeltető tanár utasításait a nyugodt és kulturált étkezés
érdekében. Sorozatos szabálytalanságért a szülőt értesíteni kell, a fegyelmező intézkedéseket itt is
alkalmazni lehet.
• Az iskola könyvtárát minden tanuló látogathatja a meghatározott nyitvatartási időben. A kikölcsönzött
könyveket a tanév befejezése előtt legkésőbb l0 nappal köteles mindenki visszavinni a könyvtárosnak.
• A számítástechnika szaktanterem használatára vonatkozó szabályokat minden tanév elején az első tanítási
órán a szaktanárok ismertetik. A szaktantermek használatának rendje a termekben kifüggesztve is
megtalálható.
• Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti napokon tartózkodhatnak
az iskola épületében. Ettől eltérni csak az intézményvezető előzetes írásbeli engedélyével lehet.
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Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben kivihetők, de csak az
intézményvezető engedélyével.
Az intézmény területén és bejáratától öt méteren
belül felnőtt dolgozók, szülők, de bármilyen ügyben érkező
HÁZIREND
más személy számára is dohányozni tilos.

A mobiltelefon használata
•
o
o
o
o
o
•

•
•

A Fontos Sándor Általános Iskola nem kéri, és nem várja el a tanulóktól a mobiltelefon használatát sem a
tanítási órákon, sem a tanórák közötti szünetekben. Amennyiben a tanuló magával hozza az iskolába a
mobiltelefonját köteles a tanítási órák alatt kikapcsolva tartani:
8.00 órától az utolsó tanítási óráig,
az óraközi szünetek tartamára,
az ebédlőben,
a napköziben és a
délutáni foglalkozások ideje alatt is.
Az iskola elsődleges feladata az oktatás, és a diákok tanuláshoz való jogának biztosítása. A telefon csörgése
zavarhatja a tanítási óra anyagának elsajátítását, ezért ha a telefon megszólal a tanár köteles felszólítani a
diákot a készülék kikapcsolására, ha ez nem vezet eredményre, ideiglenesen - az óra időtartamára - a nevelő
elveheti a telefont, majd kicsengetés után visszaadja a tulajdonosának.
Amennyiben másodszor is megszólal, akkor a nevelő átadja a telefont az osztályfőnöknek, aki a szülővel
egyeztetett időpontban visszaadja a készüléket. További esetben, ha szándékosan SMS-sel, vagy csörgéssel
zavarja az órát a DÖK a közös rendezvényeitől eltiltja a tanulót bizonyos időszakra.
A szülő vagy a tanuló előre jelzi a tanárnak, hogy valamilyen fontos családi ok miatt hívást vár, kaphat
engedélyt a bekapcsolva tartásra, de néma üzemmódban. Mivel a mobiltelefon nem taneszköz, és az iskola
nem várja el az elhozatalát, így semmiféle felelősséget nem vállal a mobiltelefonnal kapcsolatban,
rongálódás, elvesztés és lopás esetében sem.

A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezések
1.Késések:
• A tanuló tanítási óráról (tanórán kívüli foglalkozásról) való késését és hiányzását a naplóba a foglalkozást
tartó pedagógus jegyzi be, az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a
gyermekvédelmi felelőssel közösen jár el, indokolt esetben kezdeményezik a gyermekjóléti szolgálattal a
kapcsolat felvételét, valamint a tankötelezettség megszegése miatt a szabálysértési eljárást.
• A tanuló mulasztása csak akkor tekinthető igazoltnak, ha:
o a szülő írásbeli kérelmére a tanuló mulasztása megkezdése előtt engedélyt kapott (3 napig az
osztályfőnöktől, 3 napot meghaladó esetben az igazgatótól),
o a tanuló beteg volt, hatósági vagy egyéb alapos ok miatt igazoltan nem tudott eleget tenni
kötelezettségének, a tanuló szülője ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az
osztályfőnöknek, lehetőleg még hiányzás első napján (a bejelentés elmaradása esetén az
osztályfőnöknek intézkedni kell a mulasztás okának felderítésére).
o Ha a tanuló nem kapott előzetes engedélyt a távolmaradásra, mulasztását az iskolába jövetelének első
napján, de legkésőbb 3 munkanapon belül igazolnia kell, azt követően mulasztását igazolatlannak kell
minősíteni.
o Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét,
valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e az e- naplóba bejegyzi. Több
késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben a késések idejének összege eléri a
negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül. A későn érkező tanulók szüleit
az osztályfőnök a harmadik késést követően az ellenőrzőbe tett bejegyzéssel értesíti.
o A tanuló eseti felmentését a testnevelés óra alól a szülő is kérheti, amelyet a tájékoztató füzetbe kell
bejegyezni. Két hétnél hosszabb felmentés csak szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett
tanuló köteles jelen lenni az osztálya testnevelési óráján, és bemutatni minden alkalommal a felmentés
okát.
2. Hiányzások:
• Az orvosi igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb a hiányzást
követő osztályfőnöki órán bemutatni.
• Három tanítási napot a szülő is igazolhat félévente.
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• Előre látható hiányzásokra (kirándulás, családi program) előzetes engedélyt kell kérni. Az
engedélyezés az osztályfőnök és az igazgatóság hatásköre.
• Betegség esetén a megbetegedés napján
reggel a szülő telefonon vagy más módon értesíti az iskolát.
HÁZIREND
• A tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget
tenni
• A tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti
igazolással igazolja.
• Az iskola 7–8. évfolyamos tanulója tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – pályaválasztási
célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a
szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja.
• A tanuló mulasztott órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.
• Iskolai elfoglaltság alól felmentést – szülő kérésére vagy kikérőre – az osztályfőnök adhat. A
kikérőt a kérdéses időpont előtt 3 tanítási nappal előbb kell bemutatni. A kikérőn szerepeljen a tanuló
neve, melyik intézmény milyen időpontra, milyen esemény alkalmából kéri a felmentést, milyen
minőségben vesz részt a tanuló a rendezvényen. Kikérőt csak hivatalos intézmény adhat. Csak eredeti
pecséttel és aláírással ellátott kikérő fogadható el, fénymásolt nem. Rendszeres felmentés, ill. kikérés
esetén az osztályfőnök javaslata alapján az iskola intézményvezetőjének vagy tagintézményvezetőjének és a szülőnek az engedélye szükséges.
• Ha a tanulónak egy tanítási évben a tanítási órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen:
o meghaladja a 250 órát,
o egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át,
o alapfokú művészeti oktatásban a tanítási órák harmadát és
emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem
minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az
osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a
20 tanórai foglalkozást és az iskola eleget tett az igazolatlan mulasztásokra vonatkozó értesítési
kötelezettségének – ebben az esetben a tanuló tanulmányait csak évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a
tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt
teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
• Alapfokú művészeti iskolában megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül
igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén
a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

•
o
o
o

o

o

Ha a tanuló mulasztása igazolatlan, az iskolának:
Az első igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell: a szülőt. Az értesítésben fel kell hívni a
szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
A második és további igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell: az illetékes
Gyermekjóléti Szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének megkeresésében.
10 órát meghaladó igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell az illetékes: a tanuló
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, a gyermekvédelmi
szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Gyámhivatalt
és a szülőt az iskolai hiányzás jogkövetkezményeiről
30 órát meghaladó igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell: a lakóhely, illetve
tartózkodási hely szerint illetékes szabálysértési hatóságot, az illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot,
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatot.
50 órát meghaladó igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell: az illetékes Gyámhivatalt,
a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi
szakszolgálatot. Kezdeményezni szükséges az iskoláztatási ellátás szüneteltetését a nevelésioktatási intézmény vezetőjének a Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Társadalombiztosítási és
Családtámogatási Főosztály Családtámogatási Osztályánál.

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai
•
•

A tankönyveket iskolánkban minden tanuló alanyi jogon ingyenesen kapja.
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész
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•

•

•

•
•
•
•

tanítási év során az iskola tanulói részére ingyenesen rendelkezésre álljanak. Az iskolai tankönyvellátás
legfontosabb feladatai: a tankönyvek beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskola a tankönyvellátás feladatait az
aktuális jogszabályoknak megfelelően a HÁZIREND
Könyvtárellátón keresztül látja el. Az iskola tankönyvellátással
kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a felelős. Az intézményvezető kijelöli a
tankönyvfelelőst, aki elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, illetve aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel
kapcsolatos feladatok ellátásában.
A tankönyvellátás folyamán a tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve figyelembevételével a tanítók,
szaktanárok kiválasztják a megrendelésre kerülő tankönyveket, amelyek az előírt tantervi szabályozóknak is
megfelelnek. A tankönyvfelelős ezután elkészíti a tankönyvrendelést, majd megküldi fenntartói
jóváhagyásra. A fenntartói jóváhagyás után a tankönyvfelelős a Könyvtárellátónál megrendeli a
tankönyveket.
Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyvkölcsönzés,
napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, útján –
a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden tanuló részére a tankönyvek ingyenesen álljanak
rendelkezésükre.
A tanulók a tankönyveket tanév elején az iskolai könyvtárból kapják meg ingyenesen, átvételi elismervény
ellenében egy tanévre, szeptembertől júniusig tartó időszakra. Az 1. és 2. évfolyam tankönyveit, valamint az
1-8. évfolyam munkafüzeteit, munkatankönyveit nem kell visszaszolgáltatni.
A több tanéven keresztül használt ingyenes tankönyveket, taneszközöket az iskola annak a tanévnek a végéig
biztosítja a tanulók számára, ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá.
A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a tanulói
jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen kapott tankönyveket
vissza kell adni az iskola könyvtárába.
Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a szülőnek az iskola részére
meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben
feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években megjelent tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a
diákönkormányzat véleményének figyelembevételével az iskola igazgatója dönt. Nem kell megtéríteni a
tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.

Óvórendszabályok
•
•
o
o

Tűz- vagy egyéb veszély esetén az épületben található riadóterv alapján kell eljárni.
Az intézmény alkalmazottjainak feladatai: A pedagógus feladatai a tanulói balesetek megelőzésében:
A tanulókat a tanév első napján az osztályfőnök, illetve a napközis nevelők munka-, tűz- és balesetvédelmi
oktatásban részesítik, felkészítik őket egy lehetséges bombariadóra, melynek rögzítése a naplókban
történik.
Munka- és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés előtt:
o a technikatanár
o a testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő
o a fizika- és kémiai kísérleteket végző tanár
o a társadalmi és közhasznú munka végzése előtt a felügyeletet ellátó személy
o a kirándulások előtt a kirándulást szervező személy
o a táborozások, üzemlátogatások előtt az azokat szervező személy.

Az ismeretek elsajátításáról a tanulóknak feltett ellenőrző kérdésekkel meg kell győződni. Az ismeretek elsajátítását
a tanuló aláírásával igazolja. A hiányzó tanulók balesetvédelmi oktatásáról a felnőtt vezető gondoskodik.
• A tanulói balesetbiztosítás megkötése ajánlott.
• Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége a munka során:
o A munkavédelmi és balesetvédelmi feladatok betartása.
o A munkavégzéssel kapcsolatos eszközök biztonságos tárolása, a veszélyt jelentő rendellenesség
megszüntetése, a felelős vezető tájékoztatása.
o Baleset esetén elsősegélynyújtás, jelentési kötelezettség.
• Tanulói balesetek jelentési kötelezettsége:
A tanulói balesetek jelentési kötelezettségét az intézmény munka-és balesetvédelmi szabályzata tartalmazza, ill. a
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet írja elő.
• A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben az iskolaorvos és iskolai védőnő
biztosítja. A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken látják el:
o a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,
o fogászat: évente két alkalommal,
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o szemészet: évente egy alkalommal,
o belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal,
o a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a nyolcadik évfolyamon.
HÁZIREND
Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági,
egészségügyi szűrővizsgálatát évente két alkalommal, az
egészség megőrzését szolgáló felvilágosító előadásokat tart, orvosi vizsgálatokat megelőző vizsgálatokat végez.

E - napló használata
• Iskolánk a tanulók értékelésének rögzítésére a KRÉTA elektronikus naplót használja.
• Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, táblagép,
okostelefon segítségével megtekinthetik.
• A szülők megfelelő jogosultság birtokában: felhasználónév és jelszó beírása után – hozzáférhetnek az elektronikus
naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a
mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket,
valamint az általuk előre megadott elektronikus címre minden bejegyzésről üzenetet kapnak.
• Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést kapnak a tanulói jogviszony létrejöttét
követően, átvétel esetén 5 napon belül, beiratkozáskor a tanév kezdetén.
• A hozzáférést személyesen az osztályfőnököknél vagy a kreta@ufcs.hu e-mail címre küldött levéllel lehet kérni.
• Az iskola elektronikus naplója az iskola honlapján (www.fontos-iskola.hu), illetve a következő internet címen
keresztül érhető el:
általános iskolai napló: https://klik201209002.e-kreta.hu
alapfokú művészeti oktatási napló: https://klik201209102.e-kreta.hu
• Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések, üzenetek küldésére is
használhatják.
• Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja használni az e-naplót, az iskola 5
munkanapon belül új hozzáférést biztosít számára. Amennyiben a szülő tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az
elektronikus naplóhoz való hozzáférést, az iskola a saját épületében egy internet hozzáféréssel ellátott
számítógépet bocsát a szülő rendelkezésre.

A tanulók nagyobb közösségének meghatározása
•
•
•
•

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, valamint az iskolai érdekképviselet ellátására
diákönkormányzatot hoznak létre, melynek megválasztása és működési szabályzata a diákönkormányzat
szervezeti és működési szabályzatában található.
A diákönkormányzat döntési, egyetértési, véleményezési jogait gyakorolhatja, amennyiben tagjainak
száma a tanulói létszám 50 %.
A tanulók a diákönkormányzaton keresztül döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleményének
meghallgatásával, saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik
megválasztásában.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

A házirend nyilvánossága
•
•
•

A házirend nyilvános dokumentum, ezért az iskolaépületek hirdetőfalán megtekinthető.
Egy példány a könyvtárban található.
A pedagógusok tájékoztatják a szülőket és tanulókat az érvényben lévő házirendről.

A házirend módosításának szabályai
•
•
•
•

A házirend módosítását kezdeményezheti a diák, a szülő, a pedagógus vagy bármelyik iskolai szervezet.
Ha a módosító indítvány megérkezik, akkor annak elfogadásához be kell szerezni az iskolai
diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértését.
A törvény szerint a diák vagy szülő írásbeli javaslatára a nevelőtestület 30 napon belül köteles érdemi
választ adni.
A felülvizsgálati eljárás pontos rendje az iskolai szervezeti és működési szabályzatban található.
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Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Fontos Sándor Tagintézménye
6794 Üllés, Dorozsmai út 53. , Telephelye: 6794 Üllés, Radnai utca 2.

Legitimációs záradék

A diákönkormányzat nyilatkozata

HÁZIREND

A házirendet az intézmény diákönkormányzata megismerte. Aláírásommal tanúsítom, hogy az Üllés, Forráskút,
Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézményének
diákönkormányzata véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott
ügyekben gyakorolta.
Kelt: Üllés, 2020. 08. 31.
…………………………………………………………
iskolai diákönkormányzat képviselője
A szülői szervezet nyilatkozata
A házirendet a szülői szervezet megismerte. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát
jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.
Kelt: Üllés, 2020. 08. 31.
…………………………………………………….
iskolai szülői szervezet képviselője
A nevelőtestület nyilatkozata
Az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fontos Sándor
Tagintézményének házirendjét az iskola nevelőtestülete 2020. 08. 31. napján tartott ülésén elfogadta. Hatályba
lépésének időpontja: 2020. szeptember 1.
Kelt: Üllés, 2020. 08. 31.
………………….…………………………………………..
hitelesítő, a nevelőtestület képviselője
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…………………………………………………….
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

3. sz. melléklet

A Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti
és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) alapelvei:
Olyan demokratikusan működő és felépülő gyermekszervezet kialakítása a cél, amely
szolgálja a gyerekek:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

védelmét
demokratikus jogainak gyakorlását,
az iskola életébe való beleszólás és befolyásolás gyakorlását,
egy demokratikusan működő társadalomba való beilleszkedés lehetőségét,
helyi sajátosságok kialakítását,
megfelelő erkölcsi, viselkedési szokások elsajátítását,
a kötelességek teljesítésére való késztetést

A DÖK alatt értjük:
az osztályközösségek választott vezetőiből álló önkormányzati szerv, mely saját működési
szabályzata szerint működik
➢ a tanulók érdekképviseletének és érdekvédelmének megszervezése,
➢ a tanulói jogok és kötelezettségek összhangjának következetes biztosítása,
➢ a tanulók szólás és felelős véleménynyilvánítási joga az iskola egész működésével
kapcsolatban, beleértve a tévedés lehetőségét,
➢ az iskola irányításában való közvetlen és közvetett részvétel,
➢ az iskolai közéletben való részvétel lehetőségének megteremtése és támogatása.
A DÖK tagja az iskolába járó minden tanuló, de munkájában csak az vesz részt, aki azt
vállalja. Ha a Diákközgyűlés úgy dönt (bármely osztály vagy közösség javaslatára), felnőttek
is lehetnek tagjai. A DÖK önállósága viszonylagos, határait pontosan megfogalmazott
jogosítványok jelölik ki - tehát korlátozott demokrácia. A jogosítvány mértékét és tartalmát a
gyermekközösség mindenkori fejlettségi szintjéhez kell méretezni.
A tanulóközösségek, az önkormányzati szervek számára biztosítani kell a működési
önállóságot:
➢ saját programjukat maguk hagyhassák jóvá,
➢ választhassák meg tisztségviselőiket,
➢ döntéseikért a felettük álló tanulói önkormányzati szervnek tartoznak felelősséggel,
➢ természetes legyen a közösség bármely fórumán a szólás joga (kulturált formában, mások
személyiségi jogait, érzelmeit, vallását, nemzetiségét nem sértve),
➢ mindenki legyen választó és választható (kivéve fegyelmi vétség esetén- osztályfőnöki
írásbeli figyelmeztetéstől felfelé, valamint igazolatlan hiányzások),
➢ az egyén szabadon dönthessen, vállal-e tisztséget, illetve vállalt tisztségéről lemond-e,
➢ legyen joga különvéleménye képviseletére,
➢ mindenkire vonatkozzon az emberi méltósághoz való jog,
➢ senki se sérthesse meg büntetlenül a diákpolgár jogait.
A DÖK feladatai:

1. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók
érdekében eljárjon.
2. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
3. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi
területeinek segítésében, szervezésében is:
➢ a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);
➢ sportélet;
➢ túrák, kirándulások szervezése;
➢ kulturális programok szervezése;
➢ iskolaújság;
➢ iskolarádió;
➢ diáknap;
➢ játékos vetélkedők;
➢ egészségvédelmi nevelés.
4. A diákérdek közvetítője a DÖK-ot segítő pedagógus.
A DÖK -ban folyó munka fő szervezői, irányítói az osztályfőnökök. Az ő munkájukat segíti,
szervezi, irányítja, véleményezi az osztályfőnöki munkaközösség. Minden nevelőnek és
osztályfőnöknek a feladata a DÖK megteremtése és a vele való együttműködés.
5. tiszteletben kell tartani a DÖK önállóságát,
6. hasznosítani kell a DÖK-tól kapott ismereteket,
7. figyelemmel kell kísérnie az osztályfőnöknek az osztályába járó tisztségviselők munkáját.

DÖK tagjai:
A diákönkormányzat tagjai lehetnek az iskolával tanulói jogviszonyban álló, a
diákönkormányzathoz egyénileg csatlakozott, a diákönkormányzat vezető szerveinek
választásában résztvevő tanulók. A diákönkormányzati tagság megszűnik, ha a tanulói
jogviszony megszűnik.
A DÖK felépítése:
Diákközgyűlés
A DÖK legfelsőbb fóruma a Diákközgyűlés (továbbiakban DK), amely az iskola tanulói
tájékoztató és tájékozódó fóruma; ahol minden tanuló jelen van. A DK a Diáktanács
döntése alapján küldöttgyűlésként is megszervezhető. a DK szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal ülésezik (évi rendes diákközgyűlés-DÖK- FÓRUM). A közgyűlés
nyilvános.
A DK összehívható:
➢ a DT kezdeményezésére,
➢ a DÖK- segítő tanár kérésére,
➢ a tantestület kérésére
➢ az iskola igazgazójának kezdeményezésére,
➢ ha DÖK tagjainak 40%-a az ok és cél megjelölésével kéri.
A DK-re a tanulókon kívül (tanácskozási joggal) meg kell hívni az önkormányzat munkáját
segítő tanárt, az iskola igazgatóját, illetőleg mindazokat, akiket a napirendre kerülő ügy érint.
A DK napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni
és erről szükséges az érintetteket tájékoztatni. A DK állandó napirendi pontja a Diáktanács
beszámolója az előző időszak tevékenységéről, programok értékelése, versenyek, vetélkedők
eredményeinek kihirdetése, kiemelkedően jól tanuló gyerekek elismerése, kirívóan viselkedő,

hanyagul tanuló gyerekek elmarasztalása. A tanév első iskolagyűlése tájékoztató jellegű.
Bemutatkoznak az iskolai önkormányzati szervek új vezetői, akik tájékoztatást adnak a tanév
fő célkitűzéseiről, terveikről. A tanulók (iskolapolgárok) elmondják véleményüket, javaslatokat
tesznek. Az évközi iskolagyűlések, fórum jellegűek. A tanulók észrevételeket tehetnek,
javaslattal élhetnek. Kérdést tehetnek fel a DÖK vezetőjének, a meghívottaknak, véleményt
fogalmazhatnak meg nyíltan, vagy a képviselőkön keresztül.
A Diákközgyűlés döntési jogkörébe tartozik:
➢ a Diáktanács elnökének visszahívása 2/3-os többséggel,
➢ a Diáktanács visszahívása 2/3-os többséggel,
➢ iskolaszintű kirándulások meghatározása.
A Diákközgyűlés javaslattevő jogkörébe tartozik:
a tanulókkal kapcsolatos minden kérdés.
A DK bármely, a DÖK hatáskörébe tartozó kérdést a napirendjére tűzhet, ha a jelenlévő
tanulók több mint fele azt kéri. (Minden olyan ügyet, melyet a jelenlévő tanulók több mint a
fele kér, napirendre kell tűzni.)
Diáktanács
A Diáktanács (továbbiakban DT) az általános iskolai DÖK vezető szerve. Tagjai: a választott
képviselők, valamint a DÖK munkáját segítő pedagógus.
A DT feladata, hogy az egyéni tevékenységet és közösségi feladatokat irányító
munkacsoportokat létrehozza, munkájukat összefogja, irányítsa, ellenőrizze, és összehangolja
a részterületeken folyó munkát.
Feladata még az iskolai információs rendszer (problémafelvetés-írott sajtó-rádió) kialakítása és
működtetése.
A DT önmaga által meghatározott program alapján és saját maga által eldöntött időközönként
ülésezik. Határozatképes az ülés, ha a testület tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Az üléseket a
DT titkára (diákpolgármester) vezeti. A testületi ülés nyitottságáról vagy zártságáról maga a
testület dönt.
A DT megválasztása:

A diáktanácsba a mindenkori felső tagozat osztályainak megfelelő számú képviselőt lehet
választani. (Ez általában 8-16 fő) S emellett a DT vezetőjét a diákpolgármestert. Az alsó
tagozatosok osztályonként 2 fővel vehetnek részt a DT munkájában. A választást minden
tanítási év októberében kell lebonyolítani, amennyiben az előzőleg megválasztott
diákpolgármester elballagott. Ezt megelőzően minden DÖK tag 1 ajánlólapot kap. Melyet a
diákpolgármester jelöltnek adhatja. Lehet önjelölt is. Diákpolgármesternek a tanulóközösség
ajánlólapjainak 10%-át ( 20 db-ot) kell összegyűjteni. Képviselőt minden évben az
osztályközösség választja. (a diákpolgármester jelöltnek nem szükséges képviselőnek lennie,
de ez nem is lehet kizáró ok. A jelölőbizottság a leadott ajánlólapok alapján nyilvánosságra
hozza a jelöltek névsorát. A választás napján ismerteti a szavazás módját. A szavazás titkos. A
szavazatszámláló bizottság a leadott szavazatok alapján a legtöbb szavazatot kapott
diákpolgármester jelöltet deákpolgármesterként, a DÖK tagjai előtt ünnepélyesen kihirdeti.
Képviselőnek, sem diákpolgármesternek nem választható az, akinek osztályfőnöki írásbeli
(vagy annál magasabb) figyelmeztetése, illetve igazolatlan hiányzása van. Ha ilyet szerez a

diákönkormányzat bármely tagja, az a mandátuma megszűnésével jár. Ha a választás
előzőekben leírt módja időben nem kivitelezhető (pl.: idő rövidsége miatt) az osztályok
választanak egy -egy képviselőt, majd az így újjá alakuló DÖK titkos szavazással választ
polgármestert. Amennyiben az előző évben a polgármester nem ballagott el, akkor erre a
választásra csak akkor kerül sor, ha a DÖK nem volt megelégedve az előző évi munkájával.
A képviselő feladatai:

A képviselő a közösség szóvivője, így köteles minden ügyben választóinak véleményét
kikérni.
A képviselőnek ismernie kell:
➢ a Közoktatási Törvény,
➢ az Iskolai házirend,
➢ az Iskolai Működési Szabályzat
című dokumentumok tanulókra vonatkozó részeit, valamint a Diákönkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Képviseli az osztály véleményét, javaslatait, döntéseit a DK vagy a DT előtt, illetve minden
olyan fórumon, ahol mint képviselő jogosult jelen lenni. Rendszeresen eljár a DT és a bizottság
üléseire. Hozza - viszi a híreket, információkat az osztály, a DT és a bizottságok között.
Folyamatosan tájékoztatja az osztályt az iskolai élet eseményeiről. Ellátja azokat a feladatokat
amellyel a DT, a bizottság vagy az osztály megbízza.
A képviselő jogai:
➢ Senkit sem érhet hátrány azért, mert az önkormányzati munkában részt vesz, különösen, ha
abban választott tisztséget tölt be.
➢ Joga van felszólalni a DK, a DT, a bizottságok ülésein vagy minden olyan fórumon, ahol
képviselőként jelen lehet és itt joga van hangot adni az általa képviselt véleménynek,
döntésnek, javaslatnak.
➢ A sikeres és pontos tájékoztatás érekében joga van minden olyan adathoz hozzájutni, amely
a tanulókat, az osztályt életét érinti.
➢ Joga van a DÖK segítségét kérni minden olyan esetben, ha akadályba ütközik jogainak
gyakorlása, feladatainak ellátása közben.
A képviselő visszahívása:
A képviselő munkája egy tanévre szól és közben csak fegyelmi vétség miatt hívható vissza. A
képviselő önként lemondhat mandátumáról. A DT ülésein a nem jelenlévő képviselők számára,
csak hiányzás van. 3 hiányzás után a képviselő elveszti mandátumát.
A Diáktanács döntési jogkörébe tartozik:
➢ munkarendjének és üléstervének meghatározása,
➢ az iskolanap programjának meghatározása,
➢ a DT helyettesének megválasztása és visszahívása,
➢ az általa alapított jutalmak, kitüntetések odaítélése.
A Diáktanács egyetértési jogkörébe tartozik:
➢ az iskola házirendje,
➢ a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzata
.

A Diáktanács javaslattevő jogkörébe tartozik:
➢ a tanulók nagyobb közösségét érintő minden kérdés:( ennek nagyságát az Iskola házirendje
határozza meg)
➢ hulladékgyűjtés,
➢ iskolai szabadidős terv kialakítása,
➢ iskolai szintű rendezvény meghatározása,
➢ könyvtár, sportlétesítmény nyitva tartása ),
➢ iskolaszintű jutalmazás, kitüntetés odaítélése,
➢ iskolaszintű elmarasztalás, büntetés megítélése.
➢ a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítése, elfogadása.
A DT további feladatai:
➢
➢
➢
➢

előkészíti és összehívja a DK-t,
beszámol a tevékenységéről a DK-nek,
szervezi és ellenőrzi a DT döntéseinek végrehajtását,
kapcsolatfelvételt kezdeményez más iskolákkal, intézményekkel.

A DT tisztségviselői-bizottságai, és feladatai:
➢ A diákpolgármester és helyettese feladatai:
➢ vezeti a DT üléseit,
➢ a bizottságok munkáját összefogja, irányítja,
➢ beszámolót készít a DK és a nevelőtestület számára,
➢ összeállítja és kifüggeszti a DT ülésének napirendjét,
➢ biztosítja a DT részvételét a diákokat érintő értekezleteken, üléseken,
➢ ügyel a DÖK ülésein a jegyzőkönyvek elkészítésére,
➢ a diákpolgármester és helyettese a munkát megosztja,
➢ a diákpolgármester akadályoztatása esetén a helyettese veszi át a szerepét,
➢ meghívottként részt vesz az iskolaszék, a nevelőtestület ülésein.
A bizottság vezetője
A képviselők maguk közül választják meg a létrehozandó bizottságok vezetőit megegyezés
szerint.
A bizottság vezetőinek és a bizottságoknak a feladatai:
➢ az iskolai és szabadidős programok szervezése, kialakítása,(A DT konkrét feladatokkal
bízhatja meg a bizottságokat.)
➢ az elvégzett munkáról a bizottságvezetők folyamatosan beszámolnak a DT-nak,
➢ a bizottságok egységes álláspontot alakíthatnak ki adott kérdésekben, amelyről
tájékoztatják a DT-ot,
➢ a bizottságok tagjait a bizottságok vezetői kérik fel a munkára,
➢ a bizottságok az esedékes feladatok szerint üléseznek.
A sportbizottság feladatai:
➢ iskolai sportrendezvények szervezésének segítése, ezzel kapcsolatos javaslatok
megfogalmazása,
➢ az osztályok tájékoztatása a sportrendezvényekről, igények felmérése.

A kulturális bizottság feladatai:
➢ iskolai kulturális rendezvények szervezése, irányítása,
➢ az iskolai információs rendszer kialakítása, működtetése,
➢ iskolaújság,
➢ iskolarádió.
A környezetvédelmi bizottság feladatai:
➢
➢
➢
➢

az iskola és környezete tisztaságának megóvása,
munkaakciók szervezése
tisztasági és környezetvédelmi versenyek rendezése,
egészségnevelési feladatok.

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Csólyospálosi Tagintézménye
6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos utca 58.
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„Ha valami felül kételkedtek, folyamodjatok tanítótokhoz és ő eloszlatandja kétségteket; ha bajotok van, fedezzétek fel előtte és ő mint barátotok tanáccsal és tettel segítend; ha a czél és eszközökre nézve nem vagytok tisztában magatokkal, folyamodjatok hozzá és ő gyámolítand benneteket, irányozza pályátokat, s az eszközök dolgában segedelmet nyújtand."
"Szóval barátaim, a tanító és tanítványok között bizodalom szükséges."
(Vajda Péter)

Ezzel az egymásba vetett bizalommal, az együttműködés szükségességét felismerve, alkotó viták után, egymás álláspontját meg - és elismerve, iskolai közösségünk
legfontosabb szabályait az alábbi Házirendben fogalmazzuk meg.
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Hatálybalépés időpontja: 2020. szeptember 1.
Elfogadás módja: egyeztetés a tantestülettel, az SZMK, az iskolaszék, a diákönkormányzat véleményének kikérése
Elfogadja: nevelőtestület
Érvényes: visszavonásig

Alkalmazott jogszabályok:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
25.§ 1.2.3.4.; - Köznevelési intézmény működési rendje
45. § (8) A gyermekek, a tanulók kötelességei, a tankötelezettség
46.§ A tanuló jogai és kötelességei
48. § A tanuló közösségei, diákönkormányzat
50. § (1) tanulói jogviszony létesítése
54.§ A tanuló kötelességének teljesítése
58. § Tanulók jutalmazása, kártérítési felelőssége, a nevelési-oktatási intézmény kártérítése
72. § A szülő jogai és kötelességei
20/2012. EMMI rendelet
5 §. A házirend
16. §. (3)A tanítási órák és egyéb foglalkozások közti szünet
24. § (6) A felvételi kérelem
51. § (1. b, c) Távolmaradás engedélyezése, betegségről igazolás
10. Késés igazolása
82. § 1. A pedagógiai program nyilvánossága
4. A házirend ismertetése beiratkozáskor
121. § 1. Intézményi tanács létrehozásának kezdeményezése
129. § 1. Az egészséges életmódra vonatkozó rendeletek betartása
1999. évi XLII. törvény (továbbiakban: törvény) 4. § (9) - A nemdohányzók védelméről és
a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Csólyospálosi Tagintézményének HÁZIRENDJE,
amely a magasabb jogszabályok előírásai alapján tartalmazza
 a tanulói jogok gyakorlásának módját,
 a tanulói kötelezettségek végrehajtásának módját,
 az iskola által elvárt viselkedés szabályait.
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1. A házirend célja és feladata
A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és
oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

2. A házirend hatálya
 A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
 A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn
kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola
szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
 A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a
házirend előírásait.

3. A házirend nyilvánossága
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az
iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2. A házirend elolvasható az iskola honlapján.
Az iskolai honlap internet címe: www.cspiskola.hu
3. A házirend egy-egy példánya megtekinthető
 az iskola nevelői szobájában,
 az iskola igazgatójánál,
 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,
 az iskola fenntartójánál.
4. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába
történő beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a szülőnek hozzáférhetővé kell
tenni.
5. Az
újonnan
elfogadott
vagy módosított
házirend
előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:
 a tanulókat aktuálisan,
 a szülőket szülői értekezleten.
6. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
 a tanulókkal az első tanítási napon,
 a szülőkkel szülői értekezleten.
7. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, munkaközösségvezetőktől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy – ettől eltérően – a
pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
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4. Felvétel








A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt (Nkt 50§; 20/2012. EMMI rendelet
24§
(6) Felvételi vizsgát nem szervezünk.
Kötelesek vagyunk felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetünkben található.
Beiskolázási körzeten kívüli tanuló fel- vagy átvétele előzetes egyeztetés és mérlegelés után
lehetséges.
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló
jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja, első osztályba lépő tanuló az első tanítási
év megkezdésétől.
A tanulók csoportba sorolása az iskola kompetenciája.

A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti sorsolás lebonyolításának szabályai
1.

2.

3.

4.

5.

Iskolánk minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatározott kötelező beiskolázási körzetben lakik.
Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni tud, először
az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és SNI kijelölt tanulókat veszi
fel.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése után a jelentkezők közül először azokat a tanulókat vesszük fel, akiknek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló
 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
 testvére az adott intézmény tanulója, vagy
 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található,
vagy
 az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
 az iskolában dolgozó (dolgoztak) közvetlen hozzátartozója,
Sorsolás nélkül, a fenti fontossági sorrendben felvehetők, majd a maradék helyre sorsolást kell
tartani.
Amennyiben iskolánk ezek után is tud még felvételi (átvételi) kérelmeket teljesíteni, ezt – a
felvételi (átvételi) kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt legalább
tizenöt nappal – nyilvánosságra kell hozni.
A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre az iskola
további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha ilyenkor több felvételi kérelem érkezik az iskolába,
mint a felvehető tanulók száma, akkor a felvételről az iskola sorsolás útján dönt.
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6. A sorsolás lebonyolításának szabályai:
 A sorsolás nyilvános.
 A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.
 A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a sorsolásban
érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.
 A sorsolás helyszíne az iskola épülete.
 A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja után tizenöt napon belül le kell bonyolítani.
 A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja le.
 A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, a leendő első osztályos tanítók, az iskola tagintézmény-vezetője, a jegyzőkönyvvezető.
 A sorsolási bizottság elnöke: az iskola tagintézmény-vezetője.
 A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási bizottság tagjait.
 A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyezni a
sorsolási urnába.
 Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd mindenki
számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.
 Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében azonnal
rögzíti a jegyzőkönyvben.
 A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.
 A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.
 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a sorsolási
bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás eredményeképpen az iskolába
felvett és az elutasított tanulók nevét, a keltezést, valamint a sorsolási bizottság elnökének és a
jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.
 Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.
 A sorsolás után az iskola igazgatója – sorsolás eredményének megfelelően – a felvételről, illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek.
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5. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai – tanulók kötelességei
Dolgozók:


Az iskola minden egyes dolgozója felelősséget érez a gyerekek iskolában töltött minden
percéért, biztonságáért, a házirend írott szabályainak és a nem szabályozott, de elvárható
magatartásért.
 Az iskola bármely dolgozójának jogában áll a környezetében előforduló fegyelemsértések,
a jó modornak ellentmondó megnyilvánulások esetén hatékonyan fellépni.
Tanulók:
 A tanulók munkája a tanulás. Érezzék kötelességüknek, hogy az iskolai és az otthoni, szóbeli és írásbeli feladataikat legjobb tudásuknak megfelelően végezzék el.
 Közösségi életükben tartsák be a kulturált viselkedés szabályait.
 Vigyázzanak maguk és társaik testi épségére és tulajdonára.
 Tanáraikkal együtt dolgozzanak iskolánk hírnevének öregbítésén.
 Igyekezzenek megismerni iskolánk múltját, dokumentumait (SZMSZ, pedagógiai program), ápolják hagyományait.
 Tartsák be a házirendben foglaltakat, vendégek fogadása esetén különösen figyeljenek a viselkedési és illemszabályokra.
Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy
















betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat rendelkezéseit,
tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint tanulótársainak emberi méltóságát, a nevelési és oktatási tevékenységét ne akadályozzák,
senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet,
senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek,
(Személyiségi jogaik gyakorlása közben nem korlátozhatnak másokat, nem veszélyeztethetik saját és társaik testi és lelki egészségét, testi épségét.)
törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és az
iskolában dolgozó más felnőttekkel,
viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan,
legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek,
köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően,
tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait,
becsüljék meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát,
igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és hagyományait,
vegyenek részt az iskola hagyományainak ápolásában,
óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit,
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vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sportoljanak rendszeresen,
legyenek nyitottak, érdeklődők,
iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget,
vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein,
működjenek együtt társaikkal,
rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi feladataiknak,
fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon,
az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban,
az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják,
az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el,
távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják,
a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal,
az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg,
írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el,
segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában,
védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
ügyeljenek környezetük, tantermük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is figyelmeztessenek,
az iskola helyiségeinek használati rendjét tartsák be, figyeljenek az öltözők és mosdók tisztaságára, épségére; az általuk használt eszközöket tartsák rendben,
az óraközi szünetben megszólaló jelzőcsengő után vonuljanak a soron következő óra tanteremébe, és készítsék elő a szükséges felszerelésüket
az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel (testük, hajuk legyen ápolt, az életkorukhoz igazodjon), az iskolához illő öltözékben jelenjenek meg (ruházatuk legyen tiszta, rendes, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő),
az iskolai ünnepségeken (évnyitó, évzáró, márc. 15-i ünnepség) és tanulmányi versenyeken
ünnepi öltözetben jelenjenek meg (sötét alj, fehér felsőruházat, egyennyakkendő, kitűző),
ne hozzanak az iskolába olyan dolgokat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a tanuláshoz,
tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének megőrzését
szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek,
az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda valamelyik nevelőnek,
a tanulók a kabátjaikat, tornatzsákjukat az osztály számára kijelölt szekrényben kötelesek tárolni
a tanulók a tornateremben, számítástechnika tantermekben csak pedagógus felügyeletével
tartózkodhatnak,
az iskolán kívül is az általános magatartási normák szerint viselkedjenek,
tartós tankönyveikre vigyázzanak, azt a tanév végén megkímélt állapotban adják le,
az általuk szándékosan okozott kárt kötelességük megtéríteni a mindenkori minimálbér 50
%- áig,
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az iskolában, illetve az iskola által szervezett rendezvényeinken (kirándulás, ebédelés, fogászati szűrés, sportversenyek, táborok) az iskola elvárásainak megfelelően viselkedjenek
rendezvények lebonyolítását munkájukkal segítsék a tanulók, amelyre osztályfőnöke jogosult kérni.

6. A tanulók jogai





















Joguk van az egészséges és tiszta környezethez.
Joguk van a tanuláshoz. Ezen joguk gyakorlását nem sértheti egyik osztálytársuk sem.
Joguk van problémás ügyeikkel a szaktanárokat, az osztályfőnököt, a tagintézmény-vezetőt,
az iskolaszéket vagy a diákönkormányzatot felkeresni. A diákok problémakezelését, az
esetleges jogorvoslati eljárásokat elsősorban az intézményen belül kell megoldani, végrehajtani. Jogorvoslati kérelem beadása a törvényi szabályozás szerint.
Érdeklődésüknek megfelelően a kötelező tantárgyakon kívül szakkörre, sportkörre, tanulószobára és napközis foglalkozásra, hit- és erkölcstanoktatásra járhatnak, ilyenek szervezését
kezdeményezhetik.
Az iskolakönyvtári feladatokat a községi könyvtár látja el, amelyet a diákok kölcsönzés és
helyben olvasás céljára igénybe vehetik.
Az iskolai sportpályát és sportfelszereléseket a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeletével használhatják.
Tanórán kívüli foglalkozásokra, rendezvényekre - előzetes megbeszélés szerint – igénybe
vehetik iskolánk termeit.
Szükség esetén korrepetálást kérhetnek tanáraiktól.
Vallási, világnézeti vagy más meggyőződésüket kifejezésre juttathatják, ha ezzel másokat
nem sértenek.
Levelezésüket illetéktelen személy nem nézheti meg.
Joguk, hogy az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről folyamatosan értesüljenek.
Joguk, hogy dolgozataikat 5 munkanap elteltével értékelve megtekinthessék.
Joguk van kérni, hogy egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írassanak velük tanáraik, és a témazáró időpontjáról előre tájékoztassák őket. Jogorvoslatért az iskolavezetéshez
fordulhatnak.
Joguk van ahhoz, hogy döntsenek az iskolarádió, iskolaújság működtetéséről.
Ingyenes vagy kedvezményes étkezésre, tanszerellátásra való jogosultságukról (önkormányzat helyi rendelete/tankönyvellátás helyi rendje szabályozza) tájékoztatást kapjanak (szülők
értesítése iskolaújságban vagy levélben, vagy a szülői értekezleten)
Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók közösségein keresztül gyakorolhatják.
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7. A tanulók közösségei
Az osztályközösség

1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll.
2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának
szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:
 3 fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe
Az iskolai diákönkormányzat

1. A tanulók érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységé-

2.

3.

4.

5.

6.

nek segítésére az iskolában diákönkormányzat működik, melynek minden tanuló tagja lehet, mint választó és választható.
A diákönkormányzatban az osztály tagjainak érdekeit az osztálytitkár, ill. a helyettese
képviseli (3-8. o.). 1-2. osztályos tanulók az életkori sajátosságok miatt ténylegesen nem
vesznek részt a munkában. Jogaik érvényesülését a szülői munkaközösség kíséri figyelemmel.
Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő
látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési jog gyakorlása előtt
diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
A diákönkormányzat az osztályok képviselői közül választja meg vezetőségi tagjait. A
DÖK havonta ülésezik, júniusban tartja éves küldöttközgyűlését (időpontja az iskola
munkatervében is szerepel), amelyen a tanulók az osztály képviselői útján (osztályonként
3 fő) véleményt mondhatnak az iskola és az őket tanító nevelők munkájáról, javaslatokat
tehetnek az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, és ezekre joguk van választ kérni az
érintettektől. Ott tekintik át a diákjogok érvényesülését. A gyűlést a DÖK vezető nevelő
hívja össze. Kérdéseikre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell, hogy kapjanak.
Véleménynyilvánítás:
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint minden hónapban összeül. Ott megfogalmazhatják véleményüket, s kérhetik gondjaik orvoslását. Évente egyszer
küldöttgyűlést tartanak (időpontja az iskola munkatervében is szerepel). Emellett az iskolavezetés bármely tagjánál bármikor kezdeményezhetnek meghallgatást. Véleményezési
joguk gyakorlása szempontjából a tanuló létszám legalább 25%-a az iskola nagyobb közösségének számít.
A diákönkormányzat dönthet:
 saját közösségi életének tervezésében, szervezésében,
 a vezetőinek megválasztásában,
 egy tanításnélküli munkanap programjáról,
 iskolaújság, iskolarádió tanulói vezetőinek megválasztásában. (Gyermekvezetők
megválasztása az önként jelentkezők köréből történik rátermettség alapján.)
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7. Az Nkt. 48. § (4) bekezdése alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
 a házirend elfogadása előtt,
 bármilyen, a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál.
8. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt pedagógus segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára a tagintézmény-vezető bíz meg.
9. A tagintézmény-vezetővel a diákönkormányzat munkáját segítő felnőtt tartja a kapcsolatot.
Oktatási jogok biztosának elérhetőségei:
Levélben: Oktatási Jogok Biztosának Hivatala Szalay u. 10-14 Budapest 1055
Telefonon: (06-795-4097 Telefaxon: (06-1) 795-0274 E-mailen: panasz@oktbiztos.hu

8. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról
 az iskola igazgatója:
 az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta – a diákönkormányzatot segítő pedagóguson keresztül,
 az iskolai hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,
 a honlapon aktuálisan,
 valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan
szóban és az elektronikus naplón keresztül írásban tájékoztatják,
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel
vagy a nevelőtestülettel.
5. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az iskola igazgatója
 szülői szervezet képviselő tagjain keresztül évente 2 alkalommal,
 az iskolai hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,
 az iskola honlapján,
 az osztályfőnökök:
 az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.
6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
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 szóban:
 egyéni megbeszéléseken,
 a családlátogatásokon,
 a szülői értekezleteken,
 a nevelők fogadóóráin,
 a nyílt tanítási napokon,
 a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszéléseken,
 írásban az elektronikus naplón keresztül.
8. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv
tartalmazza.
9. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az iskolavezetőséghez az adott
ügyben érintett tanuló osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez vagy a diákönkormányzathoz
fordulhatnak.
10. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel.

9. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára
jelentkezés módja és határideje
A tanulmányok alatti vizsgák részletes szabályait és a követelményeit a VIZSGASZABÁLYZAT
tartalmazza. (1. számú melléklet, Közzétételi lista)
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
- osztályozóvizsga,
- pótló vizsga, - javítóvizsga, - különbözeti vizsga.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, állapítják meg.
Osztályozó vizsga
A tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie,
ha:
 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát
tehet,
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 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
Osztályozó vizsgát az iskola tanítási év (szorgalmi idő: szeptember 1-jétől a következő év június 15-éig terjedő időszak) során bármikor szervezhet.
A vizsgaidőszakok a következők:
Félévi: a félév utolsó napja előtti két tanítási hét,
Év végi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét
Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné pótló vizsgát tehet, tagintézmény-vezető által meghatározott vizsganapon. A pótló vizsgát
ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell
tenni.
A vizsgaidőszakok a következők:
Félévi: a félév utolsó napja előtt két tanítási hét
Év végi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét
Nyári: augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszak
Javítóvizsga
A tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott akkor
javítóvizsgát tehet. Javító vizsgát tehet a vizsgázó, ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti
vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban van lehetőség.
Különbözeti vizsga
A tanuló szülői, gondviselői kérésre, iskolaváltásnál, amennyiben tanulmányait iskolánkban
folytatja különbözeti vizsgát tesz.
A vizsgaidőszakok a következők:
Tanévkezdést megelőző két tanítási hét
Tanévkezdés utáni két tanítási hét
Félévi: a félév utolsó napja előtti két tanítási hét
A tagintézmény-vezető a megadott vizsgaidőszakokon kívül is engedélyezheti a különbözeti
vizsga letételét.

10. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében
1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:
• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
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2.
3.

4.

5.

• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott
előírások betartásáért.
Minden tanuló feladata, hogy maga valamint társai után az iskola udvarán és helyiségeiben
rendet hagyjon.
Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működhetnek:
• osztályonként két-két hetes,
• tantárgyi felelősök.
A hetes az oktatásban résztvevő azon tanuló, aki tanítási napokon az iskolában reggel és a szünetekben az osztály rendjére felügyel.
A hetesi teendőket osztályonként két tanuló látja el.
A heteseket a tanítási hét időtartamára az osztályfőnök bízza meg.
A hetes feladatai:
 Az egyik hetes – a tantermek zárva tartása miatt – a folyosón vigyáz osztálytársai értékeire, taneszközeire.
 A másik hetes a sorakozónál és bevonulásnál ügyel a rendre.
 Becsengetés után a hetes a tanár érkezéséig felügyel a rendre.
 Ha becsengetés után 8 percig az osztályhoz nem érkezik tanár, azt az egyik hetes a tanári
szobában jelzi.
 A vagyon elleni cselekményt a hetes haladéktalanul köteles jelenteni az ügyeletes nevelőnek vagy az osztályfőnöknek.
 A testi épséget veszélyeztető magatartást a hetes azonnal köteles jelenteni az ügyeletes nevelőnek.
 A tanóra végén, a tanterem elhagyása előtt köteles a táblát letörölni, a padokat, a terem
tisztaságát ellenőrizni, a szemetet az érintett tanulóval kiszedetni.
 Tízórai szünet végén a hetes ellenőrzi, hogy mindenki rendben és tisztán hagyja ott az arra
kijelölt helyet.
Az egyes tanítási órákon különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a
tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök előkészítését. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.
Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a
rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak – a rendezvény lebonyolításával
megbízott pedagógus utasításai alapján – közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket és pedagógusokat az iskola éves munkaterve határozza meg.

11. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások
 A tanulóknak kötelessége a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni, amely alól
a szülő kérésére a tagintézmény-vezető adhat felmentést. A felmentés csak a nem kötelező,
egyéb foglalkozásokon való részvételre vonatkozik. A kötelező tanítási órák, a szakértői
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7.

8.

bizottság által előírt fejlesztő órák, a tanév elején választott szakkörök, alapfokú művészeti
oktatási órák, valamint a tanuló érdekében az iskola által kötelezően előírt korrepetálások alól
felmentés nem adható.
A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról – tanítási
órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról – igazolni kell.
A szülő előzetes engedélykéréssel tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat
gyermekének írásban, amely alól mentesítést – indokolt esetben – csak az iskola intézményvezetője, tagintézmény-vezetője adhat. Ezen felül rendkívüli esetben évente három napot az
osztályfőnöktől, ezen túl a tagintézmény-vezetőtől kérhet. A döntés során figyelembe kell
venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és
azok okait.
A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az
osztályfőnöknek.
A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 tanítási napon belül köteles a hiányzását igazolni orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással. Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.
A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.
Felmentés, kikérő az iskolai elfoglaltság alól:
 Bármely tanórán kívüli tevékenység csak úgy folytatható, ha nem ütközik a kötelező
iskolai elfoglaltságokkal (tanítási óra, ünnepség, iskolán kívül szervezett program,
stb.), és nem akadályozza az iskolai munkát, a tanulmányi feladatok elvégzését.
 Iskolai elfoglaltság alól felmentést – szülő kérésére vagy kikérőre – az osztályfőnök
adhat. A kikérőt a kérdéses időpont előtt 3 tanítási nappal előbb kell bemutatni. A
kikérőn szerepeljen a tanuló neve, melyik intézmény milyen időpontra, milyen esemény alkalmából kéri a felmentést, milyen minőségben vesz részt a tanuló a rendezvényen. Kikérőt csak hivatalos intézmény adhat. Csak eredeti pecséttel és aláírással
ellátott kikérő fogadható el, fénymásolt nem.
 Rendszeres felmentés, ill. kikérés esetén az osztályfőnök javaslata alapján az iskola
intézményvezetőjének vagy tagintézmény-vezetőjének és a szülőnek az engedélye
szükséges.
Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e az osztálynaplóba
bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.
A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján igazolhatja mulasztását:
• három napig terjedő mulasztás esetén szülői,
• egyéb esetben pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással.
• Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.
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9. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
•meghaladja alapfokú nevelés-oktatás szakaszban a kettőszázötven tanítás órát,
•egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát,
•alapfokú művészeti oktatásban a tanítási órák harmadát
és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
 A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló
igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást és az iskola
eleget tett az igazolatlan mulasztásokra vonatkozó értesítési kötelezettségének –
ebben az esetben a tanuló tanulmányait csak évfolyamismétléssel folytathatja.
 Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
 Alapfokú művészeti iskolában megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az
iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.
10. A 20/2012. EMMI-rendelet 51. § (2) bekezdés szerint igazolt hiányzásnak minősülnek a következő esetek:
a) a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben
meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
d) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése
szerinti igazolással igazolja,
e) az általános iskola 7–8. évfolyamos – tanítási évenként legfeljebb két alkalommal –
pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol,
feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja.
11. Ha hiányzás vagy egyéb ok miatt nem tudott készülni a tanuló, akkor tantárgyanként (félévente 1 alkalommal) az óra megkezdésekor felmentést kérhet. Kivétel az előre bejelentett
felelés, dolgozat. A felmentés az órai munkára, felszerelésre nem vonatkozik. A felmentés
csak akkor fogadható el, ha azt a szülő írásban jelzi.
12. A mulasztások szabályai:
Ha a tanuló mulasztása igazolatlan, az iskolának:
I. Tanköteles tanuló esetében az első igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell:
•
a szülőt. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
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II. Ismételten igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell:
•
az illetékes gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének
megkeresésében.
III. 10 óra igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell az illetékes:
nem tanköteles kiskorú tanuló esetében
• a szülőt,
•
a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti
központot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot
tanköteles tanuló esetén
• gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével a gyermekjóléti szolgálatot
•
és a szülőt az iskolai hiányzás jogkövetkezményeiről
IV. Tanköteles tanuló esetében 30 igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell:
•
a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes szabálysértési hatóságot,
•
az illetékes gyermekjóléti szolgálatot,
• gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatot.
V. A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki 30 tanítási
óránál – alapfokú művészeti iskolában tíz óránál - többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.
A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, önálló jövedelemmel nem rendelkező és a szülővel közös háztartásban élő nagykorú tanuló esetén a szülőt is, kiskorú tanuló esetén a szülőt.
VI. 50 óra igazolatlanul mulasztott óra esetén értesíteni kell:
•
az illetékes gyámhivatalt
•
a család- és gyermekjóléti központot,
• családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot
• kezdeményezni szükséges az iskoláztatási ellátás szüneteltetését a nevelési-oktatási
intézmény vezetőjének a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál.

12. Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő
hozzáférés módja
 A tanuló személyes adatait az iskola a rendeletben leírtak szerint tárolja. A tanuló osztályfőnökének jelzi, ha meg kíván győződni arról, hogy megfelelnek-e a valóságnak. Személyes
adatainak törlését, helyesbítését is osztályfőnökénél kérheti.
1. Iskolánk a tanulók értékelésének rögzítésére a 2017/18. tanévtől elektronikus naplót használ.
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2. Az intézménybe újonnan felvett tanulók szülei az első szülői értekezleten személyesen
kapják meg az e-naplóhoz a gyermekükre vonatkozó jelszót. A szülő ezt a jelszót a
gyermek tanulmányai alatt végig használhatja.
3. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép segítségével megtekinthetik.
4. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után – hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a
tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket, valamint az általuk előre
megadott elektronikus címre minden bejegyzésről üzenetet kapnak.
5. Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést igényelhetnek.
6. Az iskola elektronikus naplója az iskola honlapján, illetve az osztályfőnök által megadott
más internet címen keresztül érhető el.
7. Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések,
üzenetek küldésére is használhatják.
8. Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja használni
az e-naplót, az iskola 5 munkanapon belül új hozzáférést biztosít számára.
9. Amennyiben a szülő tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az elektronikus naplóhoz való
hozzáférést, az iskola a saját épületében egy internet hozzáféréssel ellátott számítógépet
bocsát a szülő rendelkezésre vagy nyomtatott formában biztosítja az információkat.

13. Tájékoztatási rendszer, kérelmek benyújtása
1. Tájékoztatási rendszer
A házirend elérhetőségéről a beiratkozáskor tájékoztatjuk a szülőket. A házirend, a pedagógiai
program, valamint a szervezeti és működési szabályzat egy-egy példánya a nevelői szobában elérhető, az iskola honlapján megtalálható, a házirend egy-egy példánya az osztálytermekben kerül
kihelyezésre. Az iskolarádiót a DÖK-nek jogában áll működtetni. A faliújságot havonta másmás osztály aktualizálja a diákönkormányzat munkaterve szerint.
Szóbeli tájékoztatás fórumai: osztályfőnöki órák, szülői értekezletek, SZMK ülések, fogadóórák
(munkaterv szerint). Az önkormányzati és egyéb támogatási lehetőségekről szülői értekezleteken
az osztályfőnökök tájékoztatnak.
2. Tankönyvellátás rendje
Az 1- 8. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket.
Március 15.: KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet (tankonyvrendeles.kello.hu)
Március 15.: KELLO megnyitja a szülői felületet, melyen az áprilisi tankönyvrendelés elektronikus
formában a szülő/gondviselő által jóváhagyható, amennyiben az iskola/szülő igénybe veszi ezen
felület lehetőségeit.
Április 1.: KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.
Április 1-27.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, lezárás, fenntartói jóváhagyás.
Május 15 – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket,
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Augusztus 1-24.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket és SNI fejlesztőeszközöket.
Augusztus 27-31.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 24-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).
Augusztus utolsó hete: Tankönyvosztás
Augusztus 21 – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka a tankönyvrendelési felületen
Szeptember 24-től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket és SNI fejlesztőeszközöket.
November 1.: évközi rendelések kiszállításának kezdete.
Kártérítési felelősség
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot
stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan
elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen.
Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
 az első év végére legfeljebb 25 %-os
 a második év végére legfeljebb 50 %-os
 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
 a negyedik év végére 100 %-os lehet.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló,
illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt
az iskolának megtéríteni. Ha a tanuló egy tanévnél rövidebb ideig használta a könyvet a kártérítés
mértékét úgy kell megállapítani, hogy az elveszett, megrongálódott tankönyv pótlását biztosítsa.
Ha a tanuló legalább egy tanévig használta a könyvet, a kártérítés mértéke a beszerzési ár 50%-a.
Nem kell kártérítést fizetni három tanévnél régebbi tankönyv elvesztése esetén. A rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést nem kell megtéríteni.
A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje
Amennyiben a fenntartó tankönyvtámogatást nyújt az intézménynek, azt egyenlő arányban osztjuk szét azon gyerekek között, akiknek nem jár alanyi jogon ingyenesen a tankönyv.
3. Kérelmek benyújtása
Tanulmányokkal összefüggő mentesítési kérelmek, magántanulói státusz: tagintézményvezetőhöz, írásban a megfelelő indoklással a szülő nyújtja be.
Kedvezményes étkezéshez: osztályfőnöknek a szülő jelez.
Tankönyvtámogatás: A mindenkori jogi szabályozás szerint. Eljárásunkról a szülőket írásban tájékoztatjuk a rendeletben megadott határidőig.
Napközi, tanulószoba: osztályfőnöknek írásban jelzi az igényt a tanuló ill. a szülő.( Minden igényt
kielégítünk; ha ez mégsem lenne lehetséges, akkor előnyt élvez a hátrányos helyzetű tanuló, ill.
akinek mindkét szülője dolgozik.)
Tantárgyválasz tással összefüggő eljárás: A tájékoztatót a leendő 1. osztályos tanulók beiratkozásához igazított időpontban írásban megkapja - a gyermeken keresztül - a szülő. A tanuló választását osztályfőnökének adja le, aki a szaktanárokkal együtt dönt a felvételekről – a lehetőségek, a
létszámok és a képességek alapján.
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Tantárgymódosítás esetén az eljárás: A mindenkori jogszabályban meghatározott eljárásrend szerint.
Szakértői vizsgálat: a szülő december 15-ig kérheti írásban a tagintézmény-vezetőnél, hogy gyermekével megjelenhessen a szakértői vizsgálaton. Ha később válik indokolttá a vizsgálat, az időponttól el lehet térni.
A tanulók osztályba, csoportba sorolása a tagintézmény-vezető döntési hatásköre. A nevelő megválasztásával kapcsolatos kérését a szülő beiratkozáskor jelezheti, döntést a tagintézmény-vezető
hoz.
Független vizsgabizottság előtti vizsga igénye: a félév, ill. a tanév utolsó napját megelőző 30. napig a tagintézmény-vezetőhöz nyújtja be a kérelmet a tanuló írásban, szülője aláírásával.
Iskolaváltás: a szülő szóban jelzi az igazgatónak.
Továbbtanulás: az osztályfőnökök folyamatos tájékoztatást adnak az osztályfőnöki órákon és azokon kívül is. 7. és 8. évfolyamon évente egyszer szaktanácsadói segítséget igényelünk. Évente
egyszer (november) pályaválasztási szülői értekezletet tartunk.
Osztályozó vizsgára történő jelentkezés:
A vizsga időpontjáról a tantestület dönt, arról az érintett tanulót és szülőjét az osztályfőnök írásban
tájékoztatja.
A vizsgára jelentkezni az osztályfőnöknél lehet szintén írásban. Az osztályozó
vizsga
tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a pedagógiai program, a tanulmányok alatti
vizsgák tervezett idejét a munkaterv tartalmazza. Az osztályozóvizsga időpontját úgy kell meghatározni, hogy pótvizsgára is lehetősége legyen a tanulónak.
Diákigazolvány igénylése, kiadása:
1. Az okmányirodában készítik el a diákigazolványhoz szükséges fényképet. (Vinni kell –
születési anyakönyvi kivonat vagy arcképes igazolvány, lakcímkártya – 14 év alatti tanulót
a szülőnek el kell kísérni.)
2. Az okmányirodában kapott nemzeti egységes kártyarendszer adatlapot be kell hozni az
ügyintézőhöz. A szülő személyesen intézze, mert az igénylőlapot alá kell írni.
3. Az igazolványt az Oktatási Hivatal az iskola címére postázza ki

14. Iskolánk működési rendje
A tanév rendje igazodik az aktuális Oktatási Miniszteri rendeletben meghatározott tanítási időszakokhoz és tanítási szünetekhez. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében
meghatározza pedagógiai célra 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel,
amelyből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az
iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, 1 tanítás nélküli napon pályaorientációs napot szükséges tartani. Az iskola éves munkarendjét a nevelőtestület határozza meg.
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1.Gyerekek fogadása
 Az intézmény hivatalos nyitva tartása reggel 630 órától délután 1830 óráig tart. Pedagógusügyelet 730 – 800 óra között reggel, a későbbiekben a tanítási órák közötti szünetekben van.
Beosztása az alsó és felső tagozaton az órarend szerint készül, figyelemmel a pedagógusok
egyenletes terhelésére.
 A tanulók iskolába érkezése 730 és 745 között, az első tanítási órájuk előtt legalább 15 perccel történik.
 A tanulók tanítási idő alatt csak pedagógus engedélyével hagyhatják el az iskola épületét.
Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában.
Az iskola létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatja.
 A tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, sportkörök…) a tanulókkal egyeztetett időpontban zajlanak. A foglalkozások helyét és idejét nyilvánossá tesszük a faliújságon. A
délutáni, tanórán kívüli foglalkozásokra a foglalkozás megkezdése előtt legfeljebb 10 perccel érkezzenek a tanulók. Ez idő alatt a foglalkozást vezető tanár biztosítja a gyermekek
felügyeletét.
 Akinek nincs elfoglaltsága az iskolában, az épületet minél előbb, fegyelmezetten hagyja el.
2. Az óraközi szünetek illetve a tanítási órák rendje:
1. óra: 8.00 – 8.45
2. óra: 8.55 – 9.40
3. óra: 10.00 – 10.45
4. óra: 10.55 – 11.40
5. óra: 11.50 – 12.35
6. óra: 12.40 – 13.25
7. óra: 13.40 – 14.25
8. óra: 14.30 – 15.15
9. óra: 15.20 – 16.05
10. óra: 16.10 – 16.55
11. óra: 17.00 – 17.45
Ettől egyedi esetekben tagintézmény-vezetői engedéllyel el lehet térni.

A 2. óra után tízóraiznak a gyerekek az arra kijelölt helyen, és csak legfeljebb 9.50-től mehetnek
ki az udvarra. Az udvarra ételt, italt nem vihetnek ki. A többi szünetet az udvarokon töltik, rossz
idő esetén az alsó folyosón. A tanulók táskáikat (a tantermek zárva tartása miatt) szünetekben a
következő óra tanterme előtti folyosórészen rendezetten helyezzék el.
 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.
 Az iskola épületébe érkező szülők gyermeküktől a főbejárat és a felsős udvari kijárat közötti folyosórészen köszönnek el, és ott várják őket. Ha nem a megszokott rendben szeretnék gyermeküket elvinni, a nevelői szobában jelezik.
3. Foglalkozási program
A tanórákon kívül a következő szervezett foglalkozási formák működnek: napközi, tanulószoba,
énekkar, szakkörök, alapfokú művészetoktatás, korrepetálások, IPR foglalkozások, SNI tanulók
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habilitációs és fejlesztő foglalkozásai, CSDSZSE foglalkozások, gyógytestnevelés, tanulmányi és
sportversenyek, kulturális rendezvények és hitoktatás.
Felvétel rendje a tanórán kívüli foglalkozásokra:
A felvételről a foglalkozást vezető pedagógus dönt az osztályfőnök véleményének figyelembe
vételével. A döntést a tagintézmény-vezető felülbírálhatja. A felvételnél előnyben kell részesíteni
a hátrányos helyzetű tanulókat. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részvétele ezeken a
foglalkozásokon lehetőség szerint érje el iskolai létszámarányukat, erre a foglalkozások vezetői
törekedjenek.
A tanórán kívüli foglalkozásokra a jelentkezés az előző tanév végén, április 30-áig történik.
Napközi, tanulószoba: automatikus a felvétel. Eltávozás csak a szülő írásos kérelme alapján történhet. A rendszeres, egyéb foglalkozások miatti távollét iránti kérelmet az osztályfőnök bírálja el
- szem előtt tartva a gyermek iskolai előmenetelét és magatartását. Az igénylők rendelkezésére áll:
1-3. évfolyamon 3 napközis csoport, a napközis foglalkozások 1150-től 16 óráig tartanak; 4-8. évfolyamon 2 napközis csoport, a foglalkozások 1240-től 16 óráig tartanak.
Szakkörök:
A tanulók érdeklődésétől függően az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével indítunk. A
szakkörbe jelentkezéshez írásos szülői kérelem szükséges. A jelentkezés egész tanévre szól. A
felvételről a szakkör vezetője dönt. A szakkörök vezetőit a tagintézmény-vezető bízza meg. A
foglalkozások meghatározott tematika alapján történnek, erről valamint a látogatottságról az enaplót kell vezetni. A 20/2012. EMMI rendelet szerint a hiányzások következményeiről a tanulókat tájékoztatjuk.
Kilépés csak a szülő írásos kérésére megfelelő indoklással lehetséges.
4. Testnevelés órán mindenféle ékszer viselése balesetveszélyes, ezért a használata tilos (kivéve
a kisméretű fülbevaló). Ezekért, valamint játékszerekért és pénzért az iskola nem vállal felelősséget, kivéve azokat az ékszereket és pénzt, melyeket az óra elején a testnevelőnek leadott a tanuló.
Minden tanuló köteles ruhaneműjére, taneszközeire, sportfelszerelésére vigyázni, azt a neki kijelölt helyen elhelyezni. Ha lopás gyanúja merül fel, azt az órát tartó, vagy az ügyeletes nevelőnek,
esetleg az osztályfőnöknek azonnal jelezni kell.
A testnevelésórán való aktív részvétel kötelezettsége alól a felszerelés hiánya sem ment
fel. Rendkívüli, indokolt esetben a testnevelő adhat engedélyt a felmentésre.
5. A könyvtár nyitva tartása:
Az iskolakönyvtári feladatokat a községi könyvtár látja el.
A könyvtár nyitva tartási ideje:
Hétfő:
SZÜNNAP
Kedd:
900 – 1300 ÉS 1400 – 1800 ÓRÁIG
Szerda:
900 – 1300 ÉS 1400 – 1800 ÓRÁIG
Csütörtök: 900 – 1300 ÉS 1400 – 1800 ÓRÁIG
Péntek:
900 – 1300 ÉS 1400 – 1800 ÓRÁIG
Szombat: 900 – 1300 ÓRÁIG
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A nyitva tartás ideje változhat, kiírása a könyvtár ajtaján megtalálható. Könyvtári óra az osztályok számára előre egyeztetett időpontokban lehetséges.
A könyvtárba való beiratkozás ingyenes, nyitva tartási időben megtehető.
6. Helyiségek használati rendje
Tantermek használata:
A szaktermi rendszer miatt az osztálytermek zárva vannak, azokat a tanár nyitja ki, és az óra befejeztével bezárja. A termet a tanulók tisztán hagyják ott, ennek ellenőrzése a hetes és az ott órát
tartó pedagógus feladata. A terem ajtaján a terem elnevezése, órarendje, a felelős osztály megnevezése és osztályfőnökének neve (aki a teremleltárért is felelős) megtalálható. Tízórai szünetben
valamennyi osztály a saját termében tízóraik.
Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:
• a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,
• az iskola rendjének és tisztaságának megőrzéséért,
• az energia-felhasználással való takarékosságért,
• a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.
Nem iskolai célra csak a tagintézmény-vezető engedélyével vehetők igénybe a helyiségek és létesítmények. Bérbeadásuk - amennyiben az iskola rendeltetés szerinti működését nem zavarja - a
tagintézmény-vezetővel kötött érvényes bérleti szerződés birtokában lehetséges. A berendezések,
felszerelések épségéért és rendjéért a használatba vevő anyagilag felelős.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, híradástechnikai vagy sport
eszközeit elvinni csak a tagintézmény-vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében szabad.
Tornaterem, sportudvar és az öltözők használati rendje:
1. A testnevelési óra előtt az osztályok a tornaterem előtt, jó idő esetén a sorakozónál sorakoznak.
2. A tornaterembe belépni csak tanári engedéllyel lehet.
3. Öltözőnek a lányok a tornaszertárt, a fiúk a folyosón függönnyel elzárt részt használhatják.
4. Az öltözőt a hetesek csak tisztán vehetik át az előző osztálytól. Ellenkező esetben a rendetlenséget, rongálást jelentik a testnevelő tanárnak. Azonnal jelentik azt is, ha fegyelmezetlenséget
tapasztalnak, vagy ha hiányzik valami. Egymás holmijához tilos nyúlni. Az öltözködés alatti
magatartást a nevelők bármikor ellenőrizhetik.
5. A szertárban, tornaszobában lévő szerekhez tanári engedély nélkül nyúlni tilos és veszélyes.
6. A sportszerek épségéért, rendjéért minden tanuló felelős.
7. Testnevelés órán, sportfoglalkozáson csak sportöltözékben lehet gyakorolni.
8. Az elvitt szereket, eszközöket hiánytalanul vissza kell hozni a szertárba és átadni az órát tartó
nevelőnek.
9. Értékeiket (nagyobb pénzösszeg, óra, stb.) a tanulók óra előtt az órát tartó nevelőnek leadhatják. 10.Aki utolsóként hagyja el az öltözőt illetve a szertárt, az a villanyt lekapcsolja.
11.Futás közben a testnevelő az osztályt kíséri, ehhez kerékpárt is igénybe vehet, de az osztályt
nem hagyja magára.
12.Mindezen szabályok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A használati rend egy példánya
a folyosón elhelyezve.
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7. Térítési díj rendelet
Szakköreink ingyenesek.
A bizonyítványért,
egyennyakkendőért,
kitűzőért,
a diákigazolványért fizetni kell.
A CSDSZSE tagdíja 100 Ft/hó/fő.
Versenyzés költségei (önkéntes tanulmányi versenyek) a szülőket terhelik.
- Osztálypénzek szedéséről a döntés az osztályok szülői munkaközösségének feladata és felelőssége, ahogyan a pénz kezelése és az osztálykirándulásokról való döntés is. Az osztálykirándulások előtt az osztályfőnökök beszerzik a szülők nyilatkozatát a költségek vállalásáról.
- Ebéd befizetésének időpontját minden hó elején kiírjuk. Kérjük annak betartását!
8. A tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába
1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgot csak
akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás
kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem
szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az iskolatitkárnak.
2. Az iskolába nagyértékű tárgyakat (ékszert, diskmant, MP3 lejátszót, bármely zenehallgatásra
alkalmas eszközt, és az iskolai munkához nem szükséges egyéb értékeket) nem hozhatnak a
tanulók. Adathordozó eszközt - a pedagógussal egyeztetve - az órai munkához kapcsolódóan
lehet hozni.
3. Mobiltelefont, okostelefont –indokolt esetben- a szülő kérelmére és csak saját felelősségükre,
a tagintézmény-vezető engedélyével hozhatnak, ezekért az iskola felelősséget nem vállal. A
telefonokat az iskola területén belül nem szabad bekapcsolt állapotban tartani. Mindezek
megsértése esetén a technikai eszközöket elvehetjük, csak a szülők kezébe adjuk vissza.
4. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz
nem szükséges dolgot, vagy azt a tanítás kezdetén nem jelenti be, illetve a nagyobb értékű
tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.), pénzt az iskolába érkezéskor nem adja le az
iskolatitkárnak, az iskolába hozott tárgy, érték megrongálódásából vagy elvesztéséből bekövetkezett kárért az iskola nem tud felelősséget vállalni.
5. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz
nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az
engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén vis-szakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. Az
utóbbi esetben a tárgy elvételéről a szülőt a pedagógus a titkárság segítségével köteles értesíteni.
6. A kerékpárral érkező gyermekek az iskola udvar bejáratánál kötelesek leszállni, és a tárolóban
elhelyezni kerékpárjukat. Távozáskor az iskola udvarán kívül szállhatnak csak fel kerékpárjukra.
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15.Fegyelmi és fegyelmező intézkedések, a jutalmazás elvei és formái
A tanulók különböző kötelességszegő magatartását az iskola a következő intézkedéseket alkalmazza:
1. Fegyelmező intézkedés-kisebb súlyú kötelességszegés esetén
2. Fegyelmező beszélgetés
3. Fegyelmi eljárás- súlyos és vétkes kötelezettségszegés esetén
A kötelezettségszegés súlyosságának fokát mérlegeljük: az előzmények, a tanuló korábbi magatartása, illetve a kötelezettségszegő magatartás jellege alapján. Vizsgáljuk, hogy a jogsértő magatartás
alapot ad-e a fegyelmi eljárásra, vagy elegendő a házirendben meghatározott fegyelmező intézkedések valamelyikének alkalmazása.
Kirívó fegyelemsértés esetén az egyes fokozatok kihagyhatók. Ha a tanuló sorozatosan ismétlődő
fegyelmezetlenségével az egyes fokozatokat kimerítette, vagy rendkívül súlyos vétséget követett
el, fegyelmi eljárást kell indítani ellene.
1. Fegyelmező intézkedések
Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend
előírásait megszegi vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.
A fegyelmező intézkedés kiszabására a kisebb súlyú kötelességszegés esetén kerülhet sor.
A fegyelmező intézkedések fokozatai:
! szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás
! nevelői figyelmeztetés, intés, megrovás
(a harmadik szaktanári, illetve napközis vagy ügyeletes nevelői büntetés után – a következő vétség elkövetése esetén – osztályfőnöki büntetés jár)
! osztályfőnöki büntetés fokozatai: figyelmeztetés, intés, megrovás
(a harmadik osztályfőnöki büntetés után – a következő vétség elkövetése esetén – igazgatói bünttés jár)
! igazgatói büntetés fokozatai: figyelmeztetés, intés, megrovás
! fegyelmi büntetés (egyeztető eljárás után)
Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban indokolt
esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. A fegyelmező intézkedéseket a tanuló
ellenőrző könyvébe/üzenőfüzetébe és az osztálynaplóba be kell írni.
2. Fegyelmező beszélgetés
A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás azon esete, amikor a „sérelmet elszenvedő” nem
egy személy, hanem az iskola „szellemisége”.
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3. Fegyelmi eljárás
1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben részesíthető.
2. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
 az agresszió, antiszociális viselkedésmód, a másik tanuló megverése, bántalmazása, zsarolása, fenyegetése, emberi méltóságának megsértése, tanuláshoz
való jogának megsértése,
 saját vagy más testi épségének veszélyeztetése,
 trágár beszéd,
 lopás,
 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog, energiaital) iskolába
hozatala, fogyasztása,
 a szándékos károkozás,
 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése,
 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
3. A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján kell lefolytatni
(lásd 2. számú melléklet).
4. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan szegje meg.
 Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni.
Gondatlanság áll fenn, ha a tanuló tudott, vagy tudnia kellett volna magatartásának helytelen voltáról, de bízott a következmények elmaradásában. Gondatlan kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is.
 A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos.
5. A fegyelmi intézkedések megtételére a tantestület jogosult, ez testületi hatáskör.
6. A kiszabható fegyelmi büntetés formái [Nkt. 58. § (4) bek.]
a)
megrovás,
b)
szigorú megrovás,
c)
meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása
(szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható),
d)
áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (ez utóbbi
esetben, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott),
e)
kizárás az iskolából.
7. A törzslapra a fegyelmi határozattal hozott – végrehajtható – büntetéseket be kell jegyezni.
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A kiemelkedő munkát végző tanulók jutalmazása
A jutalmazás elvei:
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó
szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, 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 tevékenységet végez
- területi vagy magasabb szintű versenyen dobogós helyezést ér el.
A jutalmazás formái:
Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
- szaktanári
- osztályfőnöki
- igazgatói
- nevelőtestületi (3 tantárgyi dicséret után a nevelőtestület mérlegeli ennek lehetőségét)
Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veheti át.
A jutalmak odaítéléséről – a pedagógusok, az osztályfőnökök és az osztályközösség javaslatának
meghallgatása után – a nevelőtestület dönt.
A tanulók díjazása az általuk létrehozott dolgok értékesítésekor:
Az intézményben a tanulók által létrehozott „dolgok” értékesítésre nem kerül sor.
Az intézmény tanulói által létrehozott dolgok, elkészített munkák mind a tanulók tulajdonát képezik. Ha valamelyik tanuló úgy gondolja, hogy az általa elkészített munkát felajánlja térítésmentesen az iskolának, azt az iskola elfogadja és megőrzi.

15. Panaszkezelés iskolánkban
A panasszal mindig az érintett pedagógushoz kell először fordulni.
I.szint
1. A panaszos problémájával az szaktanárhoz/osztályfőnökhöz fordul.
2. A szaktanár/osztályfőnök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az
nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal.
3. Jogos panasz esetén az szaktanár/osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes,
akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
II. szint
4. Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt
azonnal a tagintézmény-vezető felé.
5. A tagintézmény-vezető 3 napon belül egyeztet a panaszossal.
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6. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat, így eredményes az egyeztetés. Amennyiben a probléma megoldásához
türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek közösen értékelik a beválást.
III. szint
7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó felé.
8. Az iskola tagintézmény-vezetője a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
9. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. A folyamat gazdája a
tagintézmény-vezető, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves
értékeléshez.

16. Védő, óvó előírások
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a baleset
veszélye fennáll, vagy az, hogy a tanuló balesetet szenvedett, és akkor a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan
1. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit.
2. Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.
3. A nevelők a tanórai és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
4. Munkavédelmi és tűzvédelmi ismereteket minden tanév első napján ismertetjük, ennek
tudomásul vételét a tanuló aláírásával - elsősök esetén a tájékoztató megtartását az osztálytanító - igazolja. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket.
5. A testnevelés, fizika, kémia, technika, informatika termek rendjéről az év első óráján a
szaktanár ad tájékoztatást. Tanulmányi kirándulások, táborozások előtt ismét tájékoztatás
hangzik el, ezt a tanuló akkor is aláírja.
6. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon, alsó tagozaton más alkalommal ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az
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egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai
foglalkozásokon elvárható és tilos magatartásformákat.
7. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokkal a következő esetekben:
 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, alsó tagozaton más alkalommal.
Ennek során ismertetni kell:
• az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, o a házirend balesetvédelmi előírásait,
• rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa
stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét,
• a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
• Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt.
A tanév végén, illetve a szünetek előtt az idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a
tanulók figyelmét.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén
1. A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
• a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,
• ha szükséges orvost kell hívnia,
• a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
• a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának.
• a balesetet szenvedett tanuló(k) szüleit/gondviselőjét/ törvényes képviselőjét a lehető
leghamarabb tájékoztatnia.
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt venni.
2. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt
teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie,
akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
3. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett
volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit
kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre
kell hajtani.
A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján
1. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.
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2. A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a
munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.
A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az
egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét
ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt.
• Az iskolaorvos rendszeres egészségügyi felügyeletben részesíti a tanulókat, figyelemmel kísérve a szükséges védőoltások beadását. Ha a szülő nem jelzi, hogy nem járul hozzá, akkor mi szűrésre kísérjük a gyerekeket. A szűrés időpontjáról legkésőbb
az azt megelőző napon szóbeli tájékoztatást adunk.
• Iskolafogászaton ellenőrzik fogaik egészségét. Ha van saját orvosuk, s ezt a szülő
igazolja, akkor nem kötelezhetjük őket arra, hogy iskolafogászatra menjenek.
• Akit az orvos gyógytestnevelés foglalkozásra javasol, azoknak szakszerű foglalkozásokat szervezünk, azon az érintettek részvételét szorgalmazzuk, erre a szülőket is kérjük.
A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván
kell tartani.
A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul
ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és
szervezési okokat.
A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért
felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény
miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egyegy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás
befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni
a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló
esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen –
azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.
A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely
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•

a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított
kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette),
• valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását,
• a
gyermek,
tanuló orvosi vélemény
szerint életveszélyes sérülését,
egészségkárosodását,
• a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
• a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi
károsodását okozza.
10. Az iskolában lehetővé kell tenni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az
iskolai diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában.
11. Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a
hasonló esetek megelőzésére.
Tanulók feladata
 A balesetvédelmi előírásokat az iskolában és az iskola által szervezett rendezvényeken (kirándulásokon, akadályversenyen...) tartsák be, a balesetet azonnal jelentsék a szaktanárnak,
illetve az osztályfőnöküknek.
 Az iskola területén és környékén tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek
fogyasztása. Ha kábítószer vagy egyéb gyanús anyag használatát, árusítását vagy kínálását tapasztalják, azonnal jelezzék az iskola valamelyik felnőtt dolgozójának.
 Olyan eszközöket, tárgyakat, melyekkel saját vagy társuk testi, mentális egészségét veszélyeztethetik, nem hozhatnak az iskolába.
 Az iskolában hang és képfelvétel készítése valamint ezek közzététele - az adatvédelmi
törvényt figyelembe véve – tagintézmény-vezetői engedélyhez kötött.

17. Illemszabályok - Általános tilalmi jegyzék tanulók részére
TILOS
Tantermekben:
 A tantermi konnektorokhoz nyúlni.
 A tanulóknak elektromos készüléket kezelni nevelői felügyelet nélkül.
 Vizes kézzel a kapcsolókhoz nyúlni.
 Az ablakon kihajolni.
 Széken billegni.
 Ételmaradékot szétszórni, széttaposni, vizet szétlocsolni (csúszásveszély)
 Radiátorra felállni, felülni.
 Az előkészített kísérleti eszközökhöz nyúlni.
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 Redőnyöket tilos húzogatni.
 Tanári asztalon semmihez nem lehet nyúlni.
 Interaktív panelhez tilos nyúlni engedély nélkül.
Folyosókon:
 Rohangálni, futva közlekedni.
 Lépcsőkorláton lecsúszni, lépcsőn rohanni.
 Szekrényajtókat, WC ajtókat nyitva hagyni.
 Radiátorra felülni, felállni.
 Jó idő esetén az óraközi szünetekben a folyosón tartózkodni.
 Labdával játszani.
Ebédlőben:
 Kísérő nélkül az ebédlőbe átmenni.
 Tolakodni, széken billegni, hangoskodni.
 A kiöntött ételt széttaposni (fel kell takarítani).
Udvaron:
 Verekedni, durván játszani.
 Követ dobálni, rugdosni, homokkal dobálózni.
 Fára, kerítésre felmászni, a focikapun lengeni.
 Utcára gurult labdáért engedély nélkül utcára futni.
 Kerékpártárolók térségében játszani.
 Sportpályára homokot, sarat, más idegen tárgyat felhordani.
 Síkos időben nevelői felügyelet nélkül csúszkálni.
 Keményre gyúrt hógolyóval dobálni.
 Napközben az iskola területét engedély nélkül elhagyni.
Általános munkavédelmi ismeretek:
 A legfontosabb az iskola területén, illetve a közúti közlekedés során tanúsított fegyelmezett magatartás.
 Iskolánk minden helyiségét rendeltetésének megfelelően, a munkavédelmi
előírások betartásával használjuk.
 A tanulók a számítástechnika teremben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak.
Az ott elhelyezett gépeket, eszközöket csak tanári felügyelettel használhatják.
 A tanulók sportfoglalkozást csak pedagógus felügyelete mellett végezhetnek.
 Mindenkor kötelesek a tanulók ügyelni társaik és saját testi épségükre.
 Minden eszközt rendeltetésének megfelelően kell használni.
 A tanulók csak nevelői felügyelet mellett kezelhetnek elektromos berendezést.
 A tanulóknak kötelességük osztályuk rendjére ügyelni, mind esztétikai, mind balesetvédelmi szempontból.
 Szellőztetés alkalmával az ajtókat, ablakokat biztonságosan rögzíteni kell. A becsapódás balesetet okozhat.
 A tanulók megismerik és betartják az iskola balesetvédelmi szabályzatát.
Testnevelés óra és egyéb sportfoglalkozás

A tanulók ügyeljenek saját és társaik testi épségére.
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A tornaszereket csak rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A tornateremben csak nevelő felügyeletével tartózkodhatnak a tanulók.

Sporteszközök sérülését azonnal jelenteni kell a nevelőnek.
Minden sérülést, ami az iskolában bármely órán, vagy óraközi szünetben, sportfoglalkozáson,
vagy egyéb célból történő itt tartózkodás ideje alatt következik be, jelenteni kell a nevelőnek, aki
ezt jegyzőkönyvbe is rögzíti.
Iskolán kívüli rendszabályok
A tanuló a csoportot engedély nélkül nem hagyhatja
el. A tanuló köteles

az iskolán kívüli helyszínek szabályainak, előírásainak megfelelően viselkedni, s
azokat betarttatni,

a KRESZ betartására, betartatására,

önmaga és társai testi épségére vigyázni,

az iskolában, otthon és az osztályfőnöki órákon megismert elvárásoknak, valamint
a házirendnek megfelelően viselkedni.
Tűzvédelmi ismeretek. Tűz esetén a tanuló legfontosabb feladata:

az észlelt tüzet a hozzá legközelebb található felnőttnek jelezni, aki szaggatott
csengetéssel az épületben tartózkodókat fegyelmezteti,

majd az iskola épületéből a legrövidebb úton a szabadba távozni, ha lehetséges,
a kiürítési terv szerint.
Megismerjük és betartjuk a tűzvédelmi szabályzatban leírtakat.
Az iskola épületében található tűzoltó készülékek épségét őrizzük meg, rongálásukat kerüljük
el.
Illemszabályok
 A felnőtteknek, a napszaknak megfelelően előre kell köszönni.
 Zárt helyiségben a sapkát, kapucnit illik levenni.
 A felnőttek és a társak beszédébe nem illik közbeszólni.
 Tanórán, amikor a tanár magyaráz nem illik beszélgetni.
 Nem illik trágár szavakat használni.
 Köszönni, beszélgetni zsebre dugott kézzel nem illik.
 Az utcán, a tömegközlekedési eszközökön nem illik hangoskodni.
 Az utcán nem illik a forgalmat akadályozni.
 Ha idegentől valamilyen felvilágosítást kérünk, illik bemutatkozni.
 Mindig az alkalomhoz megfelelően öltözzünk.
 Az iskolában, tanítási időben nem illik alkalmi, vagy korukhoz nem illő sminket viselni.
 Múzeumban a kiállított tárgyakat nem szabad
megérinteni.
Ebédlőben:
 Étkezés közben nem illik az asztalra könyökölni.
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 A második fogást késsel és villával illik enni, ha kenyeret eszünk hozzá, akkor azt
törni kell.
 Kést nem illik a szánkba venni.
 Az ebédlőbe tiszta kézzel, sorban szabad bemenni.
 Az asztalok között úgy szabad közlekedni, hogy másokat ne zavarjunk.
 Étkezés közben az asztaltársakkal csak halkan illik beszélgetni.
 Az ebédlőből engedély nélkül ételt nem szabad kivinni.

18. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az isko2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

la igazgatója készíti el.
A házirend tervezetét megvitatják a harmadik-nyolcadik évfolyamos osztályok és véleményüket
küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját.
A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az
iskola igazgatójához.
A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet (közösség) véleményét.
Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a
házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi az iskolai
szülői szervezet, valamint a diákönkormányzat véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.
Az iskola igazgatója a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, beszerzi a fenntartó egyetértését.
A házirendet a nevelőtestület fogadja el.
Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola fenntartója, illetve – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai vezetősége.

A házirendben rögzítetteket rendszeresen felülvizsgáljuk, évente újra gondoljuk; megismerhetőségét osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken folyamatosan biztosítjuk.
Betartását a nevelőtestület minden tagja folyamatosan megköveteli. Vétség esetén fegyelmező
intézkedést, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást kezdeményez.
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Készítette:
Csólyospálos, 2020. augusztus 24.

tagintézmény-vezető

Véleményezte, elfogadásra javasolja:
Csólyospálos, 2020. augusztus 24.
diákönkormányzat képviselője

Elfogadta:
Csólyospálos, 2020. augusztus 24.
nevelőtestület nevében

Jóváhagyta:
tagintézmény-vezető
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Melléklet a HÁZIRENDHEZ
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MAGATARTÁS 4-8.osztály
Tanórai és tanórán kívüli viselkedés
Tanórán fegyelmezett vagy, követed tanárod utasításait, kéréseinek eleget teszel.
Betartod a tanórai viselkedés normáit (óra indítása, zárása, jelentkezés, hozzászólás).
Hetesi feladataidat becsülettel elvégzed.
Tanórán kívüli foglalkozásokon, szünetekben fegyelmezetten, a házirendet, nevelőid utasításait
betartva viselkedsz.
Öltözködésed, külső megjelenésed megfelel életkorodnak, az iskola szabályainak.
Beszédmodorod igényes, nem használsz durva, sértő, trágár kifejezéseket.
Közösségi élet
Az osztályközösségben pozitív, építő szerepet töltesz be.
Az iskolai közösségi munkában aktívan veszel részt.
A vállalt feladatokat színvonalasan, kötelességtudóan teljesíted.
Iskolai programokon, rendezvényeken, versenyeken betartod a kulturált viselkedés szabályait,
öregbíted iskolánk jó hírnevét.
Felnőttekhez való viszony
Nevelőiddel és az iskola más dolgozóival szemben tisztelettudó, együttműködő vagy.
Viselkedéseddel nem nehezíted meg az iskolai oktató-nevelő munkát.
Udvariasan, illedelmesen, segítőkészen viselkedsz.
Társakhoz való viszony
Társaiddal szemben segítőkész, türelmes vagy.
Elfogadod és tiszteletben tartod társaid eltérő személyiségét.
Óvod magad és társaid testi épségét.
Konfliktusaidat kulturált módon tudod kezelni és megoldani.
Külső és belső környezethez való viszony
Vigyázol saját és társaid taneszközeire, tulajdonára.
Óvod és rendeltetésszerűen használod az iskola berendezési tárgyait, taneszközeit, létesítményeit.
Törekedsz külső és belső környezeted tisztaságának megőrzésére.
Késések, mulasztások
Az iskolába pontosan érkezel, nem késel.
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SZORGALOM 4-8.osztály
Tanulmányi munka
Teljesítményed, tanulmányi eredményed képességeidnek megfelelő.
Mindent megteszel, hogy a tőled várható legjobb eredményt érd el.
Fejlődésre törekszel.
Szorgalmad tantárgytól független.
Minden tantárgyból képes vagy elsajátítani a minimum követelményt, nem állsz bukásra.
Egyes tantárgyakból kimagasló teljesítményt nyújtasz.
Tanórai munka
Tanórákon aktív, figyelmes vagy.
Önálló munkára képes vagy.
Pontosan, megbízhatóan dolgozol.
Társaidat segíted, páros és csoportos munkában együttműködő, aktív vagy.
Füzetvezetésed tiszta, rendezett, igényes.
Tanórán kívüli munka
Szívesen vállalsz többletfeladatot.
Érdeklődésed széleskörű, többletismeret megszerzésére törekszel.
Házi feladatodat rendszeresen elkészíted.
Nemcsak írásban, de szóban is rendszeresen készülsz.
Felszerelésed rendelkezésre áll, hiánytalan.
Képességeidnek megfelelően tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken veszel részt.

lem
ző

0%
25%

90%
Időben odaérsz a sorakozóba, tanórákra pontosan érkezel.
Hiányzásaidat az előírt időn belül igazolod.
Nincs igazolatlan mulasztásod.
Dicsérő és fegyelmező intézkedések
Magatartásfüzetben pozitív, elismerő bejegyzésed van.
Írásbeli dicséretben részesültél.
Magatartásfüzetben negatív, elmarasztaló bejegyzésed nincs.
Írásbeli figyelmeztetésben nem részesültél.
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