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I. fejezet: Általános rendelkezések
1.1. A házirend célja, hogy megalkossa a tanulói jogok, kötelességek helyi rendjét, meghatározza a tanulók
jogait és kötelességeit az iskolában, az iskola által szervezett programokon, és a tanulók iskolai
tevékenységével kapcsolatosan. A házirend alapelve, hogy semmilyen alacsonyabb rendű szabályozás
nem állhat ellentétben a gyermekek jogairól szóló, 1989 évben kihirdetett nemzetközi egyezménnyel,
az alaptörvénnyel, köznevelési törvénnyel és más felsőbb szintű szabályozásokkal. A házirend nem
vonhatja el és nem csorbíthatja a tanuló alkotmányosan és egyezményekben biztosított jogait, nem tehet
nemzeti, etnikai, világnézeti, politikai, nemek szerinti vagy egyéb megkülönböztetést.
1.2. A házirend hatálya kiterjed az iskola dolgozóira, az iskolával jogviszonyban álló tanulókra és azok
szüleire.
1.3. A házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt
célok megvalósítását és az emberi értékek közvetítését, elősegíti az iskola nevelő-oktató és feladatainak
ellátását, ezért betartása kötelező az iskolaközösség tagjai számára. A házirend hatálya alá tartozó
személyekkel szemben elvárás, hogy udvarias, és segítőkész magatartást tanúsítsanak, tartsák be a
társadalmi együttélés szabályait, óvják a közösség tulajdonát, gazdagítsák az iskola hagyományait és
az intézmény hírnevéhez méltóan viselkedjenek az iskolán kívül is.
1.4. A házirendet kétévente felül kell vizsgálni. Módosítását kezdeményezheti az iskola intézményvezető,
a nevelőtestület, a diák-önkormányzat, és az SZMK A házirend tervezetet a nevelők, a diákok és a
szülők javaslatainak figyelembevételével az intézmény vezetője készíti el. A tervezetet megvitatják az
iskola tanuló közösségei, majd a diák önkormányzat (DÖK) vezetősége a véleményeket összesíti. A
tervezetet véleményezi az SZMK és a diákönkormányzat vezetősége. Egyetértésük esetén a házirendet
az iskola nevelőtestülete fogadja el.
1.5. Valamennyi nevelő (különös tekintettel az ügyeletes nevelők) és a DÖK képviselői folyamatosan
figyelemmel kísérik a házirend érvényesülését. A pedagógusok a munkaértekezleteken és az osztályozó
konferenciákon (félévi, év végi) , a DÖK képviselői a diák-önkormányzati üléseken beszámolnak
tapasztalataikról.
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1.6. A házirend elkészítésének jogszabályi alapjai:
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

-

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról

-

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

-

2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

A házirend nyilvánossága
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulóknak, szülőknek, iskolánk
alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2. A házirend megtekinthető:
-

az iskola irattárában

-

az iskola könyvtárában

-

a nevelőtestületi szobában

-

az intézményvezetőnél

-

intézményvezető-helyettesi irodában

-

az iskola honlapján

3. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak átadjuk, továbbá
annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatjuk.
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Azzal, hogy tanulónk beiratkozott a Kandó Téri Általános Iskolába,
tagja lett a Kandósok közösségének.
Iskolánk életét olyan szabályok, normák határozzák meg,
amelyek biztosítják a közösségi élet mindennapjait,
a tanulási tevékenységek sikerességét, a közös munka eredményességét
és egymás jogainak a tiszteletben tartását, a kötelességek teljesítését.
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II. fejezet: Az iskolai tanulói munkarend
2.1. Az intézmény nyitva tartása


Az intézmény tanítási napokon 7 órától 17 óráig tart nyitva. Reggeli (7-7:30 óráig) és délutáni (16-17

óráig) ügyeletet külön szülői kérésre tudunk biztosítani a szülők munkaidejét figyelembe véve. Az ügyeletet
reggel a földszinti aulában, délután jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a fsz. 4. terembe tartjuk. A
szülőnek a tanév első hetében kell a kérelmét benyújtania az intézmény vezetőjének.


A tanulónak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lennie. A tanítás 8.00 órakor

kezdődik. A hétfői Kandó Hangolók 7.50-8.20-ig tartanak. A tanulók az időjárástól függően ½ 8 órától az
udvaron gyülekeznek, ezt megelőző időpontban az udvaron tartózkodó tanulóért felelősséget nem vállalunk.


Az osztálytermekbe 3/4 8 órától lehet bemenni a mindenkori ügyeletes tanár engedélyével sorakozó

után.


A szülők gyermekeiket az iskola kapujáig kísérhetik, és a tanítást, foglalkozást követően is ott

várhatják meg őket.
2.2 Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk:
A tanulók kötelessége, hogy


tiszteletben tartsa az intézmény dolgozóit, és saját társait, az iskola tanáraival, dolgozóival,

vendégeivel és az iskolánkban érkező mentorált főiskolai hallgatókkal tisztelettudóan és udvariasan
viselkedjen, diáktársait becsülje, emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, önmaga és társai testi épségét ne
veszélyeztesse, egészségére vigyázzon,


úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdeket ne sértse, valamint mást ne

akadályozzon jogainak gyakorlásában,


szorgalmasan, képességeinek megfelelően tanuljon, rendszeres munkával tegyen eleget tanulmányi

kötelezettségének,


kulturáltan viselkedjen, a napszaknak megfelelően köszönjön az iskola nevelőinek és valamennyi

dolgozójának,


minden nap magával hozza az órarendnek megfelelően az órához szükséges felszerelését,



osztályának, tanulócsoportjának foglalkozásaira pontosan érkezzen, azokon fegyelmezetten és aktív

figyelemmel vegyen részt,


életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete,

szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint - közreműködjön saját
környezetének és az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények
előkészítésében, lezárásában.
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az iskola a nevelés – tanítás - tanulás és a szabadidő kulturált eltöltésének színtere. A tanuló öltözéke,

hajviselete tiszta, életkorának megfelelő és rendezett legyen. A rendezvényeken, ünnepségeken ünnepi
öltözékben (fehér blúz, ing, sötét szoknya, nadrág) jelenjen meg.
Kerülni kell a kirívó, vagy a nemiséget túlhangsúlyozó öltözéket. (Ezek: mély dekoltázs, átlátszó öltözék,
túlzottan rövid szoknya, sort, hasat láttató felsőrész.)


megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt

eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, az iskola tárgyi értékeire és tisztaságára vigyázzon,
az okozott kárért a szülőnek kell anyagi felelősséget vállalnia, A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása
eseten a tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében
meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.


az iskolába behozott, az oktatáshoz nem szükséges felszerelésekért, azokban okozott károkért (ékszer,

mobiltelefon) az iskola nem vállal felelősséget.


a testnevelés órák, a délutáni sportfoglalkozások előtt az értékeket /mobiltelefont, órát, ékszert

stb./megőrzésre át kell adni a szaktanárnak, az öltözőkben hagyott értékekért sem tudunk felelősséget vállalni.


védje a személyi és közösségi tulajdont, lopás vagy rongálás esetén e tényt jelezze az osztályfőnöknek,

intézményvezető-helyetteseknek.


a mobiltelefonját és egyéb elektronikai eszközöket iskolába csak saját felelősségére hozza, azt a

tanítási órák alatt, napköziben, tanulószobán kikapcsolt állapotban a táskájában tartsa, (kivételes esetben
használhatja, ha azt a pedagógus engedélyezi).


hang- és képfelvételt engedély nélkül nem készíthet sem társairól, sem az iskola dolgozóiról. Ennek

megszegésével személyiségi jogokat sért.


az óra és a foglalkozások végét jelző csengetés után a szünetet az iskola szabályainak betartásával

töltse el


a másokat is veszélyeztető baleseteket azonnal jelentse az ügyeletes tanárnak



hetesi és ügyeletesi feladatait az adott közösség szabályinak megfelelően lássa el,



az iskola hagyományait ismerje meg (diákújság, iskolanapi programok, iskolai ünnepélyek, stb.) és

azok ápolásába alkotó módon kapcsolódjon be,


az iskolai házirendnek megfelelően viselkedjen az iskolán kívüli rendezvényeken is.(színház-,

múzeumlátogatás,

hétvégi

programok,

erdei

iskola,

táborok,

stb.)

Iskolánkban súlyos jogellenességnek minősül a tanuló saját és mások testi és lelki egészségének sértése,
veszélyeztetése.
Szülőktől, látogatóktól elvárjuk
 Szülő, látogató az iskola területén csak hivatalos ügyben tartózkodhat az iskola nyitvatartási

idejében
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Napközis, tanulószobás tanulót lehetőleg csak a tanulási idő előtt, illetve után, - mert 14.30
órától a tanulási idő védelme miatt hangosbemondón keresztül nem hívunk le tanulót – a
szaktanárral, osztályfőnökkel előre egyeztetett személyes, vagy írásbeli kérelem alapján
vihetik el.



Szülők reggel gyermekeiket a portáig kísérhetik.



Csak rendkívüli esetben, intézményvezetői engedéllyel lehet a belépés szabályaitól eltérni.



Az iskolában plakátokat és egyéb hirdetményeket, szórólapokat kihelyezni kizárólag az erre
kijelölt helyen, előzetes intézményvezetői engedéllyel lehet.

2.3.Egészségvédelmi, baleset-megelőzési előírások


A tanulóknak az óra közi szünetekben 2. szünettől kezdve, az udvaron, friss levegőn kell
tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő és/vagy a hangosbemondó utasítása alapján a
tanulók a folyosón tartózkodhatnak. Kivétel a testnevelés óra előtti szünetek, illetve az ebédszünet
az abban az időben étkezők számára.



Az első óra utáni szünet a tízórai szünet.
Ekkor a tanulók a tantermekben - az osztályfőnök, ill. helyettese felügyeletével- és az ebédlőben
étkezhetnek.
Törvényi előírás alapján az intézménynek a közétkeztetést kell biztosítania, melyek szigorú
előíráshoz kötöttek, egyéni étkeztetést, annak körülményeit nem tudjuk biztosítani.



A tanuló óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Ha balesetet észlel, jelentse az ügyeletes
nevelőnek, tudásának megfelelően nyújtson segítséget.

 Balesetvédelmi okokból tilos, ékszer, (nyaklánc, óra, testékszer, fülbevaló, gyűrű, karkötő) és
műköröm viselete, valamint ujjhegyen túl érő köröm a testnevelési órákon.
Testnevelési órán kívül az ékszer viselése magánügy; iskolában csak olyan ékszert használhat,
amely nem veszélyezteti sem a maga, sem mások testi épségét.
 A tanuló kötelessége, hogy a testnevelés órára az iskola által meghatározott (fehér póló, sötét
tornanadrág, fehér zokni, tornacipő, tréningruha) tiszta felszerelésben jelenjen meg, a legjobb
képessége szerint hajtsa végre a feladatokat, és tehetsége szerint képviselje iskolánkat a kerületi
diákolimpia versenyein.


Az iskola tornatermében csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Iskolai és egyéb
rendezvényeken csak tiszta váltócipőben, a tornaterem épségét is biztosító cipőben, lehet bemenni.



A termekben lévő tv- és videó készülékek, számítógép, interaktív tábla, zongora csak tanári
engedéllyel és felügyelettel működtethető.



Társai és saját egészsége, valamint testi épsége érdekében az iskola területén egészségkárosító
anyagokat, tárgyakat nem használhat, nem tarthat a tanuló.
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Az iskola épületében a váltócipő használata kötelező A tanuló kabátját és váltócipőjét a kijelölt
folyosói szekrényben kell elhelyezni.



A tanulóknak és a dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral érkezzenek. A
kerékpárokat reggel 7 óra 30 perc és 7 óra 45 perc között helyezhetik el a kerékpártárolóban,
biztonsági zárral ellátva. Az iskola udvarán a kerékpárokkal játszani, versenyezni tilos.



Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett, vagy engedélyhez kötött szerencseés hazárdjáték szervezése, lebonyolítása.



Az iskola területén talált ruhát, cipőt az iskola portáján kell leadni, ahol 60 napig őrzik. A
60. napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlhatja. A
nagyobb értékű tárgyakat viszont a helyettesi irodában kell leadni (pénz, mobiltelefon,
ékszer)



Létesítmény használattal kapcsolatos és a speciálisan a tanórákhoz kapcsolódó munkavédelmi,
tűzvédelmi és baleset megelőzési szabályokról a tanulók az első osztályfőnöki órán és az első
szakórákon kapnak felvilágosítást, ennek megfelelő magatartást kell tanúsítaniuk.

2.4.

Az iskola tanuló tisztségviselői:

A hetes
- feladata az osztályterem rendjének és tisztaságának biztosítása,
- szellőztet, letörli a táblát, gondoskodik krétáról, figyelmezteti társaikat a tanterem elhagyására, felel
a folyosói szekrények rendjéért, zárásáért.
- amennyiben a becsengetést követő 5 percen belül nincs nevelő az osztályban, jelenti az irodán,
- minden óra elején jelenti a hiányzókat és a szünetben történt rendbontást, károkozást a
tanárnak,
- folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnököt a hét eseményeiről,
- az óra végén, valamint a tanítás végén ellenőrzi az osztály rendjét, tisztaságát, ellenőrzi az
ablakok zártságát,
A hetesi feladatok ellátására az osztályfőnök jelöli ki a tanulót, tevékenységét az osztály
közösségével értékelik.
A hetes nevét a KRÉTA e-naplóban és az osztályteremben a táblán fel kell tüntetni.
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A diákügyeletes

- reggel 7.30 órától a tanítás kezdetéig, az óraközi szünetekben tart ügyeletet,
- felügyel a házirend betartására az ügyeleti területén,
- figyelmezteti, és ismétlődés esetén jelenti az ügyeletes pedagógusnak a rendbontó, rongáló tanulókat.
- ügyeleti ideje alatt köteles ügyeleti jelzést viselni.
- együttműködik az ügyeletet ellátó és az ügyeletvezető tanárral, ügyeletvezető diáktársával
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III. fejezet: A tanórai és egyéb foglalkozások rendje
3.1. Napi tevékenységek

















A tanítási órák rendjét a mindenkori órarend határozza meg. A rendkívüli óra vagy foglalkozás
elrendelése esetén legalább 3 tanítási nappal előbb tájékoztatást kapnak a tanulók és szüleik.
A tanulók a közétkeztetés szolgáltatója által biztosított reggelit, ebédet és az uzsonnát az
ebédlőben felügyelet mellett fogyasztják el. Külső ételszállító által hozott ebéd hűtését,
melegítését az intézmény nem vállalja.
A szünetekben a tanári ügyelet munkáját az arra felkért tanulók segítik.
A szünetekben a hetesek a teremben maradnak.
A tanteremben az ülésrendet az osztályfőnök alakítja ki. A szaktanár ettől eltérhet.
A tanórák kezdetekor a tanulók felállással köszöntik a tanárt, és meghallgatják a hetes jelentését.
A kicsöngetést követően a tanulók felállással köszönnek el a tanártól.
A tanulók a tanári szobába nem mehetnek be. Problémáikkal a tanári bejárata előtt a folyosón
kereshetik fel nevelőiket.
Az iskola területe tanítási, ill. tanórán kívüli foglalkozási idő alatt csak az szülői kérésére, vezető
engedélyével hagyható el. Ha a tanuló engedély nélkül távozik a szakóráról, vagy egyéb kötelező
foglalkozásról igazolatlan órát kap.
Beteg, lázas, fertőző gyermek közegészségügyi szempontból nem jöhet iskolába.
Beteg, lázas gyerek egyedül nem mehet haza. Szülőjét (gondviselőjét) telefonon értesíteni kell,
melyért
az
osztályfőnök
a
felelős.
Amennyiben a tanulónál betegség tünetét észleljük, vagy sérülés éri a tanulót, a szülőt, gondviselő
megérkezéséig a pedagógiai asszisztensi helyiségben biztosítjuk a tanuló elhelyezését.
Szükség esetén elsősegélynyújtásban részesítjük, vagy indokolt esetben intézkedünk sürgősségi
ellátásáról. (mentő hívása 104)
Az alsó tagozaton, 1-3. évfolyamon az egész napos nevelés 16 óráig tart. A gyerekeket a
tanulási idő védelme miatt a délutáni foglalkozásokról elvinni ebéd után 14 óráig, vagy 16
órakor lehet. Ettől eltérően intézményvezetői engedéllyel lehet meghatározott időben egyéb
foglalkozásokra elvinni a tanulót.
A tanulók az iskola nyitva tartási idején kívül az épületben csak előzetes engedéllyel
tartózkodhatnak.
A szünidőre feladott feladat mennyisége nem haladhatja meg az egyébként szokásost, melynek
megoldása maximum 10-15 perc.
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3.2 Diákkörök, szakkörök, sportkörök létrehozásának rendje
A tanuló joga, hogy szakkörön, sportkörön, tanulmányi versenyeken részt vegyen, ezek létrejöttét
kezdeményezze,
Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára,
közéleti felelősségre nevelés érdekében – diákköröket (szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport,
sportkör) hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.


A szakkörre a szakkört vezető nevelőnél, írásban kell jelentkezni szülői engedéllyel. Beiratkozás
után a szakkörön a részvétel az adott tanévre kötelező.



Diákkörök indítását tanulók és szülők is kezdeményezhetik a megelőző tanév május 31-ig. A
személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével ennek indításáról az intézményvezető dönt.



Tanórán kívüli foglalkozásokra a tanuló minden év szeptember 15-ig a szülő aláírásával
jelentkezhet.



Napközibe és tanulószobára való jelentkezést a szülő írásban kérheti az előző tanév végéig és a
tanév folyamán.



A délutáni foglalkozásokról a tanulók csak a szülő írásos vagy személyes kérése alapján
mehetnek haza.



Kijelentkezést napköziből vagy tanulószobáról a szülő indokolt írásbeli kérelme alapján
engedélyezi. az intézmény vezetője



Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokon a szülő, tanuló kérésére vagy a szaktanár
javaslata alapján lehet részt venni



A fejlesztő-felzárkóztató foglalkozásokon- a szakszolgálat által írt szakértői vélemény alapján- a
tanuló köteles részt venni.
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IV. fejezet: a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a
főétkezésre
biztosított
hosszabb
szünet
időtartama,
a csengetési rend
 A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg.
 Becsengetéskor már mindenkinek a tanteremben kell tartózkodnia. A szaktantermekbe (technika,
informatika, angol, tornaterem, műfüves pálya) csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktárgyi
felszereléssel lehet belépni a tanárral együtt.
 A tanulók az időjárástól függően az udvaron töltik a szünetet az ügyeletes tanárok felügyeletével.
Csengetési rend:
1. óra
8.00 órától 8.45 óráig
15 perces szünet,
alsó tagozat étkezős szünet
Az
felső tagozat étkezős szünet
2. óra
9.00 órától 9.45 óráig
15 perces szünet
felső tagozat nagy udvarra
alsó tagozat a kis udvarra megy
3. óra
10.00 órától 10.45 óráig
15 perces szünet
felső tagozat a nagy udvaron
alsó tagozat a kisudvaron
4. óra
11.00órától 11.45 óráig
15 perces szünet
felső tagozat a nagyudvaron
5. óra
12.00 órától 12.45 óráig
20 perces szünet
felső tagozat a folyosón
6. óra
13.05 órától 13.50 óráig
25 perces szünet -ebédszünet
7. óra

14.10 órától 14.55 óráig

15 perc szünet

8. óra

15.15 órától 16.00 óráig

15 perc szünet

általánostól eltérő csengetési rend rendelhető el kapcsolódva az iskola nevelési tevékenységének sajátos
feladataihoz: hétfői „0” órában a Kandó Hangolók alkalmával.
 7. 40
Felvonulás az udvarról az osztálytermekbe
 7. 50–8.20
„0” óra
Kandó Hangoló 1-8. évfolyam
 8. 30–9.10
1. óra
 9.10–9.25
1. szünet – étkezés (of.)
 9.25–10.05
2. óra
 10.05-10.20
2. szünet – udvari
 10.20–11.00
3. óra
 11.00-11.15
3. szünet – udvari
 11.15-11.55
4. óra
 11.55-12.10
4. szünet –udvari
 12.10-12.50
5. óra
 12.50-13.10
5. szünet – folyosói
 13.05-13.50
6.óra
Tanítás után az iskola területét a tanulóknak el kell hagyniuk. Ha délutáni foglalkozásra kell várakoznia,
előzetes egyeztetés alapján csatlakoznia kell a számára kijelölt a napközis- tanulószobai csoporthoz.
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V. fejezet A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének
igazolására vonatkozó előírások
5.1

Késések igazolása


7.55-től a tanulók „Késett” bejegyzést kapnak az e-naplóba. A bejegyzést a szülőnek láttamoznia
kell 48 órán belül. A késés illetve mulasztás igazolt vagy igazolatlan voltát az osztályfőnök dönti
el. Az igazolatlan késést a tanuló havi magatartás értékelésének kialakításakor az osztályfőnök
köteles figyelembe venni. Háromszori késés, -7:55 utáni érkezés illetve a Kandó Hangolóról –
írásbeli figyelmeztetést von maga után.



Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére (Kandó Hangoló, szakóra) nem érkezik meg, a
késés tényét az időtartam megjelölésével az órát tartó szaktanár jegyzi be az e-naplóba A késéseket
az osztályfőnök tartja nyilván. A tanóráról való késések időtartama összeadódik.
Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a 45 percet igazolatlan órának
minősül.
Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.

5.2 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása


A tanórai és az tanórán kívüli foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
Az iskolai foglalkozásokról, csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat
el.

A tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250
órát. Az a tanuló, aki 250 óránál többet mulasztott, osztályozó vizsgát tehet, ha a nevelőtestület
megszavazza. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást.


Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen, egy adott
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási
év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.



Ha a mulasztás igazolatlan, az iskolaköteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első
igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan
mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló
ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködését
igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.



Az iskolának kötelessége értesíteni a szülőt a törvényi szabályozásnak megfelelően- a tanuló
első igazolatlan órájáról.



A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosított rendelkezése szerint, ha
a tanköteles gyermek 10 órát igazolatlanul mulaszt, a Gyermekjóléti Szolgálatot értesítjük. A 30.
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igazolatlan mulasztás szabálysértésnek minősül, melyről a Gyermekjóléti Szolgálatot és az
általános szabálysértési hatóságot kell értesítenünk. Az igazolatlanul mulasztott ötvenedik
kötelező tanórai foglalkoztatás után a kerületi gyámhivatal és a jegyző köteles elrendelni a
tanköteles tanuló védelembe vételét és az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.


A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által tanítási időben szervezett rendezvényekről
való távol maradását szülői vagy orvosi igazolással igazolni. Az orvosi igazolást a szülőnek is
láttamoznia kell.



A szülő tanévenként tíz tanítási napot igazolhat. A tanuló távolmaradására ezen felül előzetesen
írásban az iskola vezetőjétől kérhet engedélyt. A döntés meghozatala előtt figyelembe veszi a
tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.
Előzetes kérés elmulasztása esetén a mulasztás igazolatlan.



Az iskolából való távolmaradást, a mulasztást követő 24 órán belül igazolni kell. Az igazolás
késedelmes bemutatásának következtében a mulasztás igazolatlanná válik.



A tanuló előre nem látható hiányzásáról a hiányzás első napján 11.00 óráig a szülő az
osztályfőnököt

a

–06

30 357-6129

–

telefonszámon,

vagy

elektronikusan

(titkarsag@kandosuli.hu) értesíti, melynek során közölni kell a hiányzás okát és várható
időtartamát is. Hosszantartó hiányzás esetén 10 nap múlva az osztályfőnöknél ismét jelezni
kell az okot és várható időtartamot, az orvos-kórház-stb. általi igazolást el kell juttatnia
részére (elektronikusan vagy papír alapon).


A 7-8. osztályosok 2 alkalommal, a tanítási időben középiskolai nyílt napokon részt vehetnek.
Hiányzásuk akkor igazolt, ha az időpontot a szülő előzetesen az osztályfőnökkel egyeztette és az
iskolalátogatásról igazolást hoznak.
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VI. fejezet: Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához
kapcsolódó
iskolán
kívüli
rendezvényeken
elvárt tanulói magatartás


Az iskolán kívüli rendezvényeken, programokon tilos az egészségre káros anyagok használata,
élvezete (energiaital, alkohol, cigaretta, drog,), mások testi épségének a veszélyeztetése,
személyiségi jogainak, emberi méltóságának a megsértése.



Tanulmányi kiránduláson, erdei iskolában, táborban a takarodó és ébresztő közötti időszakban a
tanulók csak a kijelölt szobákban tartózkodhatnak, illetve szükség esetén a nemének megfelelő
mellékhelyiségben.



A rendezvényekre, színház, mozi, múzeumlátogatás és egyéb szervezett programokra való
utazás alkalmával a közlekedési eszközöket a kulturált viselkedési szabályoknak megfelelően kell
használni.

VII. fejezet: Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához
tartozó területek használatának rendje


A tanulók az iskola helyiségeit rendeltetésszerűen, az állagmegóvás szem előtt tartásával, nevelő
felügyelete mellett használhatják.



Az iskola dolgozói, tanulói és az intézmény használói felelősek:
- az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
- az energiafelhasználással való takarékoskodásért,
- a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.



Rágógumi, tökmag, napraforgó fogyasztása az iskolában – a tisztaság érdekében – nem
megengedett.



A kazánház területének környékére a tanulók testi épségüknek megőrzése érdekében nem
mehetnek.



Az iskola a diákönkormányzat részére helyiséget biztosít.



Az iskola területén tilos a dohányzás.



Tanulók az iskola szertáraiban csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak.



Az iskola kémiaszertára fokozottan veszélyes terület, ahol a tanuló nem tartózkodhat.



Bombariadó esetén a tanulók az intézményvezető által kijelölt helyszínre vonulnak.

VIII. fejezet: A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres
tájékoztatásának rendje és formája
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8.1. Vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása
A tanuló szabadon véleményt nyilváníthat az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett az őt érintő
kérdésekről. A vélemény nyilvánításának keretei az osztályfőnöki órák, a hétkezdő Kandó hangolók, a
diákönkormányzati-gyűlések és az iskolai diákparlament, egyes témákhoz kapcsolódóan a szakórák,
diákgyűlések.
8.2. Iskolánkban a tanulók jogszabályban meghatározottak szerint vehetnek részt az intézményi döntési
folyamatban.
A diákönkormányzatunk (DÖK) a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján működik, biztosítjuk a tanulói
szervezet rendeltetésszerű és folyamatos működését.


A tanulók, képviseletükre diákönkormányzatot hoznak létre, amely képviseli az egész diákságot.



A diákönkormányzat munkáját segítő nevelő koordinálja, akit a diákönkormányzat véleményének
kikérésével az intézményvezető bíz meg a feladattal.



A diákokat osztályonként 1-2 fő képviseli a diákönkormányzat ülésén. A képviselőket évente
újraválasztják a diákok az osztályfőnök segítségével.



A tanulók véleményüket – minden, őket érintő kérdésben - a diákönkormányzat képviselőin keresztül
juttatják el a diákönkormányzat vezetőjéhez és a segítő tanárhoz, akik a véleményt továbbítják az
iskola intézményvezetője felé.



A diákönkormányzat saját kialakított rendje, illetve szervezeti és működési szabályzata szerint
működik.



A diákönkormányzatnak joga van a diákságot képviselni minden, a tanulókat érintő kérdésben.



A diákönkormányzat a hatályos jogszabályok szerint véleményezési jogokat gyakorol.



Évente legalább egy alkalommal diákgyűlést kell tartani. A gyűlésen jelen van az iskolavezetés és a
nevelőtestület tagjai, illetve a diákok által meghívott, az iskolai élettel kapcsolatban álló személyek.



Az évi rendes diákgyűlésen az iskola, illetve a diákönkormányzat vezetője beszámol az előző
diákgyűlés óta eltelt időszak munkáiról, különösen a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről az
iskolában.

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.
8.3.A tanuló joga:
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-

tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről, és hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges
információkhoz, megismerje az iskola pedagógia programját és a helyi tanterv követelményeit

-

megismerje az érdemjegyeit az értékelést követően

-

az emberi méltóság és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden
kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, működéséről, továbbá tájékoztatást
kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá
kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a
megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon.

-

egyéni ügyeivel, gondjaival, problémáival tanáraihoz, osztályfőnökéhez, vagy az iskola vezetőjéhez
forduljon,

-

az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen,

-

diákérdekeket érintő döntések meghozatalában képviselője útján részt vegyen.

8.4. Tanulói jogok megismeréséhez és e jogok gyakorlásához szükséges információhoz jutás fórumai,
módszerei, rendszere
-

Az iskola dokumentumai (házirend, SZMSZ, Pedagógiai program) hozzáférhetőek az iskola
könyvtárában, annak nyitvatartási ideje alatt és az iskola honlapján.
A házirendet az első tanítási napon a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel az
osztályfőnök ismerteti.

-

A jogok és kötelességek gyakorlásáról minden tanévben az első tanítási napon tájékoztatást kell
tartani. A tanulók aláírásukkal igazolják, hogy jogaikat megismerték, kötelességüket betartják.

-

Az első szülői értekezleten a szülők aláírásukkal igazolják, hogy a házirendet megismerték,
tudomásul vették, betartják és betartatják gyermekükkel.

-

egy nap maximum 2 témazárót, legfeljebb 3 írásbeli számonkérést írjon, a témazáró időpontját 1
héttel előbb ismerje,

-

dolgozatát 10 tanítási napon belül értékelve visszakapja betekintésre,

-

az érdemjegy csak ezt követően, aznap vagy másnap kerülhet az e-naplóba, ahogy a feleletek
értékelése is

-

felmentés az érdemjeggyel és osztályzattal történő értékelés alól csak szakértői vélemény javaslata
alapján a szülő írásbeli kérésére intézményvezetői határozattal adható. A kérelmet az
intézményvezetőhöz kell benyújtani.

8.5 A szülő elektronikus naplóhoz való hozzáférésének a módja
A szülő a rendszergazda által a KRÉTA felületen generált azonosítót és jelszót a kapcsolattartásra megadott
e-mail címéra kapja meg a KRÉTA üzenetküldő rendszerén keresztül.
Ezt követően az első belépést követően a jelszót módosíthatja.
18

Szülő kérésére írásban is (fénymásolat formájában) tájékoztatást adunk a gyermek eredményeiről,
hiányzásáról, vagy az intézményben biztosítjuk a betekintést a KRÉTA e-naplóba.
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IX. fejezet: A tanulók tantárgyválasztásával, annak
kapcsolatos eljárási kérdések

módosításával

9.1. Az egésznapos és a részben egésznapos iskola foglalkozásaira vonatkozó kérelmek és a
foglalkozásokra vonatkozó szabályok


Az iskolában való benntartózkodás 8 – 16 óráig kötelező, ez alól a szülő kérésére az
intézményvezető adhat felmentést.

9.2. A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok


A tanulónak joga, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható
tantárgyak, foglalkozások közül.



Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az angol és informatika tantárgyak tanulását biztosítja
csoportbontásban, a tantervben meghatározott évfolyamtól.



Az iskolába újonnan érkező (beiratkozó) tanuló, illetve szülő a beiratkozáskor adja le a
tantárgyválasztással

kapcsolatos

kérelmét

az

iskola

intézményvezetőjének.

A nyelvi csoportokba sorolásról, a szaktanár véleményének a figyelembevételével az
intézményvezető dönt.


Tanév közben a szaktanár kezdeményezésére történhet csoportváltás. A szabadon választható
foglalkozásokon való részvétel lemondása csak írásban, rendkívüli indokkal lehetséges.



A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az intézményvezető engedélyével írásban
módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését, a hatályos törvényi rendelkezések
figyelembevételével.



Egy idegen nyelvi csoport beindításához 12 fő jelentkezése szükséges.



A tanulók (szülők) minden tanítási év elején az osztályfőnököktől és a szaktanároktól kapnak
tájékoztatást az adott évben induló tanórán kívüli foglalkozásokról.

9.3. Hitoktatás és erkölcstan oktatás


a tanuló az Etika órán vagy a helyette választható, az egyházi jogi személy által szervezett Hit- és
erkölcstan órán vesz részt, mely a kötelező tanórai foglalkozások része.



A tanulók egyéni jelentkezés alapján, a törvény által meghatározott módon vehetnek részt a
különböző felekezet által megszervezett hitoktatásban.

X. fejezet: Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti
követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje,
az osztályozóvizsgára jelentkezés módját és határidejét.
10.1 Tanulmányok alatti vizsgák
20



Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a
nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott
tantárgy tanítására.



A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.



A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennégy óráig tarthat.



Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli és/vagy három szóbeli vizsgát tehet.



A vizsgák között a legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.



A szóbeli vizsgára való felkészülés ideje tantárgyanként legalább 30 perc, a feletetés ideje
tantárgyanként legfeljebb 15 perc.
Osztályozó vizsga

10.1.1.


A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a
felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.



A nevelőtestület dönt a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról.



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.



Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, engedélyezték, hogy egy vagy több
tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen
eleget, ha mulasztásai miatt évközben érdemjeggyel nem volt értékelhető, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozóvizsgát tehet.



Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
meghaladja a kétszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc
százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt
érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület
engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.



Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára
megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni,
hogy a tanuló – választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt – osztályozó
vizsgát tegyen.



Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik.
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Az

osztályozó

vizsga

tantárgyankénti,

évfolyamonkénti

követelményeit

a

házirend

MELLÉKLETE tartalmazza.


A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.



Osztályozóvizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a
vizsgázót az intézményvezető, vagy megbízottja írásban tájékoztatja.

10.1.2.

Javítóvizsga


Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott,



ha az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély
nélkül eltávozik.



A javítóvizsga az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől
augusztus 31-éig terjedő időszakban szervezhető

10.1.3.1.

Független vizsgabizottság előtti vizsga



A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi.



A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző
harmincadik napig, a mulasztás miatti osztályozó vizsga esetén az engedély megadását követő öt
napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt
kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván
vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak,
amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.



A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül
kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független
vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a
kormányhivatalnak.



A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus,
akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói
jogviszonyban áll.



Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott
tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
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XI. fejezet: A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a
nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje
11.1. Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás;
A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja azokról a tankönyvekről, tanulmányi
segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a
nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhető tartós tankönyvekről, és
más felszerelésekről.
11.2. Kedvezmények igénybevételének rendje
A tanuló joga, hogy anyagi helyzetétől függően kérelmére szociális támogatásban, kedvezményekben
részesüljön, melyről az intézményvezető, osztályfőnök, dönt. A döntésről írásban értesíti a szülőket az
intézmény vezetője.
Étkezési támogatáshoz a szülő a szükséges igazolásokat az iskola által meghatározott időpontig leadja.
Kedvezményes étkezési támogatásban részesülhet a helyi önkormányzat vonatkozó rendeletének
megfelelően:
a./ a nagycsaládos tanuló, ha a család három, vagy több kiskorút nevel (nyilatkozatot leadta,
középiskolásoknál iskolalátogatási igazolás szükséges),
b./ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló (ha az érvényes határozatot
leadta),
c./ tartós beteg tanuló (ha az érvényes orvosi igazolást a MÁK által kiadott
nyomtatványon leadta)
d./ sajátos nevelési igényű - 3. sz. Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság
véleményével rendelkező tanuló
Ingyenes étkezésre jogosult a tanuló, ha érvényes RGYK határozattal rendelkezik az adott tanévre
és az iskolával tanulói jogviszonyban áll.
11.3.A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok


A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok az egyéb kiadványokra is vonatkoznak.



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, kivéve, ha a Tankerületen belülre távozik,
akkor feljegyzést kell készíteni róla.



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
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esetében a kártérítés összegéről a diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az
intézményvezető

dönt.

Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó
értékcsökkenést.


Az ingyenes tankönyvet szülői kérésre a tanuló (a tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói ár
megfizetésével) megvásárolhatja.
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XII. fejezet: A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó
rendelkezéseket, az ebédbefizetés/lemondás rendje továbbá a tanuló által
előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
12.1. Az ebédbefizetés/pótbefizetés és az étkezés lemondásának rendje
Ebéd-/pótbefizetés
Az ebéd- és pótbefizetés időpontjáról az iskola honlapján (http://www.kandosuli.hu), illetve a helyben
szokásos módon tájékoztatjuk a szülőket, érintetetteket.
Ebédlemondása:
Telefonon: 06-1-296-1488 számon,
Elektronikus levélben: etkezeslemondas@gesz.bp18.hu e-mail címen.
A következő tanítási nap étkezését csak a 7:30-9:00 óráig beérkezett jelzéssel tudja elfogadni a GESZ!
Iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos személyes ügyintézés:
1181 Budapest, Városház utca 16. GESZ Élelmezési csoport fsz. 13. szoba
munkanapokon: 10:00-14:00
12.2. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
A tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon a tanuló által készített termék, dolog, alkotás a tanuló
tulajdonát képezi.
A kiemelkedő produktumokat – a szülő beleegyezésével – a kiállítás idejére az iskola rendelkezésére bocsátja.
12.3. Osztályprogramok költségei
Az osztály szülői közössége által elfogadott és megszavazott programok befizetett díjait – amennyiben az
előzetes kifizetések már megtörténtek – visszatérítésére nincs lehetőség.
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XIII. fejezet: A gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formái
A tanulóközösségek vagy egyes tanulók magatartását, szorgalmát, a tanulmányi munkában elért eredményét
jutalmazni lehet.
Az elismerések odaítélését kezdeményezheti az osztályfőnök, a szaktanár, a nevelőtestület, a
diákönkormányzat és az SZMK.
Magatartás vagy közösségi munka alapján
- osztályfőnöki dicséret,
- ügyeletvezető tanári dicséret
- intézményvezetői dicséret adható.
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett
tanulók a tanév végén:


szaktárgyi teljesítményért,



példamutató magatartásért, segítőkész közösségi tevékenységért (nevelőtestületi dicséret)



kiemelkedő szorgalomért, (nevelőtestületi dicséret)



példamutató

magatartásért

és

kiemelkedő

szorgalomért

(nevelőtestületi

dicséret)

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába, törzslapjára, az e-naplóban be kell jegyezni.
A nyolc éven át kitűnő eredményt ,vagy maximum 2 esetben jelest kapott tanulók, valamint az iskolát
versenyeken rendszeresen és eredményesen képviselő tanulók oklevelet és tárgyjutalmat kaphatnak, melyet a
ballagáson az iskola közössége előtt vehetnek át.
Versenyeken elért helyezés alapján
- szaktanári dicséret,
- osztályfőnöki dicséret,
- intézményvezetői dicséret adható
(kerületi 1-3 helyezés, fővárosi, országos verseny 1 – 6. helyezettje).
A dicséret mellett az alábbi jutalmazási formát alkalmazzuk diákjaink teljesítményének az elismerésére:
- oklevél és/vagy könyvjutalom
A Kiválóságok táborában az a tanuló vehet részt, akinek magatartása jó és tanulmányi eredménye
képességeinek megfelelő, ezen kívül eredményesen szerepel tanulmányi és/vagy sportversenyeken,
osztályfőnöke és/vagy szaktanára, valamint az osztályközösség írásbeli javaslata alapján a kibővített vezetői
testület a részvételét támogatja.
A Határtalanul! programban túljelentkezés esetén az osztályfőnökök javaslatára a vezetőség dönt a
részvevőkről.
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XIV. fejezet: A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
Nyugi Zóna Program
A Nyugi Zóna Program az Arizona Program alapötletét használja fel.
A program olyan megoldást kínál, melynek során sem a rendbontó tanulónak sem a közösségnek a tanuláshoz
való joga nem sérül (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. § értelmében).
A tanórát folyamatosan zavaró tanuló más helyen, a Nyugi Zónában folytatja tovább az órai munkát, az
ismeretek elsajátítását pedagógus vagy pedagógiai asszisztens felügyelete mellett.
A 2017/18. tanév második félévében került kipróbálásra.
A 2018/19. tanévtől a Kandó Téri Általános Iskolában bevezetésre kerül a Nyugi Zóna Program (Házirend
melléklete).
Az a tanuló, aki a házirendet, illetve a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit gondatlanul vagy
szándékosan megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesül.
14.1. Fegyelmező intézkedések formái:
- írásbeli figyelmeztetés

szaktanári
ügyeletes tanári
osztályfőnöki
intézményvezetői

- írásbeli intés:

szaktanári,
ügyeletes tanári
osztályfőnöki
intézményvezetői
nevelő testületi

A fegyelmező intézkedések formái, módszerei:
-

bejegyzés az e-naplóba 1-4. évfolyamon

-

szaktanári figyelmeztetés – szóbeli, írásbeli –e- napló

-

osztályfőnöki figyelmeztetés – szóbeli, írásbeli –e-napló

-

osztályfőnöki intő – írásbeli- e-napló

-

intézményvezetői figyelmeztetés – írásbeli – e-napló

-

intézményvezetői intő – írásbeli e-napló

-

nevelőtestületi intő – írásbeli –e-napló

-

megbízatások visszavonása

14.2. A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei
A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy büntetés állapítható meg.
Fegyelmi ügyekben a nevelőtestület dönt. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait jogszabály
határozza meg.
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A fegyelmezetlenség szaktanári érdemjeggyel nem büntethető. A félévi értekezleten a nevelőtestület
tagjai az osztályfőnök javaslatára közösen döntenek a tanuló magatartásának és szorgalmának
minősítéséről. Ilyenkor nyílik lehetőség arra, hogy az osztályban tanító minden pedagógus javaslatot
tegyen. A tanév végi osztályozó értekezleten döntés születik arról, hogy az első félévben elkövetett
fegyelmi vétség – a tanuló későbbi magatartását figyelembe véve – mennyire meghatározó a
bizonyítványba is bekerülő magatartási érdemjegy megállapításában.
14.3

A fegyelmi büntetés
A fegyelmi felelősség a tanulói jogviszonyból származó kötelezettség vétkes, súlyos megszegését
jelenti. Szankciója a fegyelmi büntetés.
A fegyelmi büntetés kiszabása során a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét és az elkövetett cselekmény
súlyát együttesen kell figyelembe venni.
A vétkesség szándékosságból, vagy gondatlanságból eredhet.
A tanulói kötelezettségszegés esetén a körülmények feltárásával, figyelembe vételével mérlegelni kell,
hogy elégséges-e a fegyelmező intézkedések alkalmazása, vagy a kötelezettségszegés súlya fegyelmi
büntetés kiszabását teszi indokolttá.
A fegyelmező intézkedés célja a tanuló visszatartása a további fegyelemsértésektől, továbbá annak
kifejezésre juttatása az iskola, az osztály közösség előtt, hogy a szabályok – különösen a súlyos, kirívó
fegyelemsértések – megsértése minden esetben következményekkel jár.
A fegyelmező intézkedés súlyosságának arányban kell állni a fegyelemsértés súlyával. Ismételt
fegyelemsértés esetén súlyosabb fegyelmező intézkedés szabható ki. Ha a fegyelmező intézkedések nem
vezetnek eredményre, fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmező intézkedést a szaktanár, az osztályfőnök,
az intézményvezető, fegyelmi büntetést a nevelőtestület szabhat ki a fegyelmi eljárás során.
A tanulóval szemben – helytelen magatartása, tanulmányi kötelezettségeinek elmulasztása, a tanórán és
egyéb iskolai vagy iskolán kívüli iskolai rendezvényen tanúsított tanulóhoz méltatlan viselkedése, a
házirend megsértése, a nevelőivel vagy diáktársaival szemben tanúsított elítélendő megnyilvánulása
esetén – fegyelmező intézkedéseket alkalmaz az intézmény. Az iskolai fegyelmező intézkedések
kiszabásánál a fokozatosság elvének kell érvényesülnie. Amennyiben a vétség súlya indokolttá teszi, el
lehet térni a fokozatosság elvétől.
A tanulók közössége előtt elhangzott szóbeli figyelmeztetések esetén el kell kerülni a tanuló
megalázását.
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés.
A kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegő tanuló fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal
fegyelmi büntetésben részesíthető.

A fegyelmi büntetés lehet
a. megrovás
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b. szigorú megrovás
c. meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása
d. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba
e. eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától
f. kizárás az iskolából
Tanköteles tanulóval szemben a fegyelmi büntetés e)–f) pontjában csak rendkívüli vagy ismétlődő
fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az
esetben, ha a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül
nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát kijelölni számára. A (d)
pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről
a másik iskola igazgatójával megállapodott. A (c) pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.
Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az
adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától.
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XV: A felvételi kötelezettség teljesítése után további felvétel rendje
15.1

Ha intézményünk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is

teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíti a (20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 24. §) (2) bekezdésében foglalt arányok figyelembevételével. Ezt követően az SNI
tanulók, majd a különleges helyzetű tanulók kérelméről dönt. Az üres helyek függvényében, sorsolás
útján tölti fel - az engedélyezett létszámhatárig - az évfolyamot.
Ha a felvételi keretszám hamarabb megtelik, azaz a sorrendben hamarabb következő csoportnál
elfogynak az üres helyek, az adott csoporton belül is sorsolás útján dönt intézményünk a felvehető
tanulókról.
A felvétel sorrendje:
1. Felvételi kötelezettség teljesítése (mint kötelező felvételt biztosító iskola): iskolánk körzetében
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők felvétele.
2. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmének teljesítése.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesítenünk azokat, akiknek a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található.
3. SNI tanulók felvétele: a jogosultság igazolásához szakvélemény szükséges
4. Különleges helyzetű tanulók felvétele
Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére intézményünk tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskolánk körzetében található
15.2 Helyhiány esetén lebonyolítandó sorsolás 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.
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A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az közalkalmazotti tanács és a
szülői szervezet képviselője, a leendő első osztályos tanítók, az iskola intézményvető-helyettese,
a jegyzőkönyvvezető.



A sorsolási bizottság elnöke: az iskola intézményvezető-helyettese



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 intézmény vezetője – sorsolás eredményének megfelelően – a felvételről, illetve
a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi kérelmet
benyújtó szülőknek
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A Kandó Téri Általános Iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása:

Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat …2019……… év …június hó …13. napján tartott ülésén
véleményezte.
Budapest, 2019. augusztus 30.
……………………………………
iskolai diákönkormányzat vezetője

Az iskolai házirendet a szülői munkaközösség vezetősége …2019… év …május.. hó …27. napján tartott
ülésén véleményezte.

Budapest, 2019. augusztus 30.
……………………………………
szülői munkaközösség vezetője

Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2019. év június. hó 21. napján tartott ülésén
elfogadta.
Budapest, 2019. augusztus 30.

……………………………………
intézményvezető
A Kandó Téri Általános Iskola Házirendjét a fenntartó jóváhagyta.
Budapest, 2019.
………..……………………..
tankerületi igazgató

A házirend hatályba lépésének időpontja: 2019. szeptember 1.
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MELLÉKLET
A tantárgyak követelményei évfolyamonként
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket
tenniük a tanulóknak:

ÍRÁSBELI
TANTÁRGY

SZÓBELI

GYAKORLATI

VIZSGA

ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Környezetismeret

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem,
társadalmi és
állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Informatika

GYAKORLATI

Alsó tagozat
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ÉNEK-ZENE 1 – 4.
A fejlesztés elvárt eredményei az 1. évfolyam végén
A tanulók képesek 20 zenei alkotást (gyermekdalt és népdalt, kiszámolót, mondókát) kis segítséggel
emlékezetből, a kapcsolódó játékokkal, előadni.
Képesek kifejezően, egységes hangzáshoz közelítően, tiszta intonációval énekelni, csoportban, és új dalokat
megfelelő előkészítést követően, hallás után megtanulni.
Kreatívan vesznek részt a generatív (alkotó) játékokban és feladatokban. - Érzik az egyenletes lüktetést,
igyekeznek tartani a tempót, érzékelik a tempóváltozást.
A 2/4-es metrumot segítséggel hangsúlyozzák.
Felismerik és lejegyzik a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam).
Kis segítséggel pontosan, folyamatosan szólaltatják meg a tanult ritmikai elemeket tartalmazó
ritmusgyakorlatokat csoportosan és egyénileg is.
Szolmizálva segítséggel éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről,
betűkottáról és hangjegyről.
Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni.
Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a furulya, zongora, hegedű, triangulum, a testhangszerek és a
gyermek-, női, férfihang hangszínét.

A fejlesztés elvárt eredményei a 2. évfolyam végén
A tanulók képesek 30 zenei alkotást előadni (gyermekdalt és népdalt, mondókát kiszámolót) emlékezetből, a
kapcsolódó játékokkal.
Képesek kifejezően, egységes hangzásra és a tiszta intonációra törekedve együtt énekelni.
Az új dalokat megfelelő előkészítést követően, hallás után képesek megtanulni.
Kreatívan vesznek részt a generatív (alkotó) játékokban és feladatokban
Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást.
A 2/4-es metrumot megfelelő előkészítés után helyesen hangsúlyozzák.
Felismerik és lejegyzik a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam).
Pontosan, folyamatosan szólaltatják meg a tanult ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatokat
csoportosan és egyénileg is.
Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról
és hangjegyről egyénileg vagy csoportosan. Megfelelő előkészítés után hasonló dallamfordulatokat
rögtönöznek.
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Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni. Megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek
az egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak.
Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a furulya, zongora, hegedű, gitár, dob, triangulum, a
testhangszerek és a gyermek-, női, férfihang hangszínét.
Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit.

A fejlesztés elvárt eredményei a 3. évfolyam végén
Képesek a tanulók 30 népdalt, műzenei idézetet emlékezetből, csoportosan, a népdalokat több versszakkal is,
csokorba rendezve is előadni.
Képesek kifejezően, egységes hangzásra törekvően, tiszta intonációval énekelni, és új dalokat megfelelő
előkészítést követően, hallás után és jelrendszerről is megtanulni.
Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan ismert dalokat ritmusosztinátóval énekelni,
és egyszerű kétszólamú darabokat, kánonokat megszólaltatni.
Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót,
érzékelik a tempóváltozást. A 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.
Felismerik, lejegyzik és segítséggel megszólaltatják a tanult zenei elemeket (metrum, dinamikai jelzések,
ritmus, dallam).
Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és néhányat emlékezetből szolmizálnak.
Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról
és hangjegyről. Megfelelő előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek.
Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk.
Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség) felismerik és
meg tudják fogalmazni.
Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a duda, oboa, kürt, üstdob, a gyermekkar, nőikar, férfikar,
vegyeskar hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit.
Különbséget tesznek szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar hangzása között.
Zenehallgatásuk tudatos, figyelmesen hallgatják a zeneműveket. A zenehallgatásra kiválasztott művek közül
1-2 alkotást/műrészletet ismernek.
A fejlesztés elvárt eredményei a 4. évfolyam végén
Képesek a tanulók 40 népdalt, műzenei idézetet emlékezetből csoportosan, a népdalokat több versszakkal is,
csokorba rendezve is előadni.
Képesek kifejezően, egységes hangzásra törekvően, tiszta intonációval énekelni, és új dalokat megfelelő
előkészítést követően, hallás után és jelrendszerről megtanulni.
Többszólamú éneklési készségük fejlődik. Képesek csoportosan ismert dalokat ritmus osztinátóval énekelni,
és egyszerű kétszólamú darabokat, kánonokat megszólaltatni.
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Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót,
érzékelik a tempóváltozást. A 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák.
Felismerik, lejegyzik és segítséggel megszólaltatják a tanult zenei elemeket (metrum, dinamikai jelzések,
ritmus, dallam).
Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról, hangjegyről és néhányat emlékezetből is szolmizálnak.
Szolmizálva éneklik – megfelelő előkészítés után- a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő előkészítés után hasonló
dallamfordulatokat rögtönöznek.
Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk.
Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit (azonosság, hasonlóság, különbözőség) felismerik és
meg tudják fogalmazni.
Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a tekerő, duda, oboa, klarinét, kürt, trombita, üstdob, a
gyermekkar, nőikar, férfikar, vegyeskar hangszínét.
Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit. Különbséget tesznek szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar
hangzása között.
Zenehallgatásuk tudatos, figyelmesen hallgatják a zeneműveket. A zenehallgatásra kiválasztott művek közül
3-4 alkotást/műrészletet ismernek.

Etika 1 – 4.
A fejlesztés elvárt eredményei az 1. évfolyam végén
A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van
legfontosabb személyi adataival.
Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.
Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival.
A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait.
Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.
Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.
Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.
Képes átélni a természet szépségét.
Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.

A fejlesztés elvárt eredményei a 2. évfolyam végén
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A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van
legfontosabb személyi adataival.
Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.
Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.
Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival,
különféle beszédmódokat tud alkalmazni.
A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait.
Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.
Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.
Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.
Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.
Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.
Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más
körülmények között élnek, mint ő.
Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.

A fejlesztés elvárt eredményei a 3. évfolyam végén
A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól.
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.
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.
Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, törekszik azok betartására.
Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, melyre vigyáznunk kell.
Igyekszik környezettudatosan élni.

A fejlesztés elvárt eredményei a 4. évfolyam végén
A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést
érez arra, hogy fejlessze önmagát.
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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.
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KÖRNYEZETISMERET 1 – 4.
A fejlesztés elvárt eredményei az 1. évfolyam végén
Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése. Az egészséges
életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása.
Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos változások felismerése és
kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok
értelmezése; az időjáráshoz illő szokások.
Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása tulajdonságaik
szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között.

A fejlesztés elvárt eredményei a 2. évfolyam végén
Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése. Az egészséges
életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása.
Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása.
Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése.
Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos változások felismerése és
kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok
értelmezése; az időjáráshoz illő szokások.
Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása tulajdonságaik
szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. Mesterséges és természetes
anyagok megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése.
Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezése. Az
eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Ok-okozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok
magyarázatára.

A fejlesztés elvárt eredményei a 3. évfolyam végén
Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés
érdekében, a betegségek elkerülésére.
Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben.
A hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában,
illetve felépítésében.
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények
csoportosítása adott szempontsor szerint.
Egy természetes életközösség bemutatása.
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Magyarország elhelyezése a földrajzi térben.
A fejlesztés elvárt eredményei a 4. évfolyam végén
Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés
érdekében, a betegségek elkerülésére.
Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben.
A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti
tanulmányozására.
A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok szerepének
értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények
csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint.
Egy természetes életközösség bemutatása.
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős
fogyasztói magatartás ismerete.
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete.
Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a problémák
megoldásában.
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 – 4.
A fejlesztés elvárt eredményei az 1. évfolyam végén
A tanuló érthetően beszéljen. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A
kérdésekre értelmesen válaszoljon. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és
köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes 4-5 mondatban beszámolni élményeiről. A tanuló képes
legyen bekapcsolódni a közös tevékenységekbe. Alkalmazkodjon azok szabályaihoz. Nyitott, motivált,
érdeklődő legyen az olvasás tanulásában. Sajátítsa el az olvasás jelrendszerét. Tudjon szótagolva olvasni.
Ismerje a magyar ábécé kis és nagy nyomtatott betűit, a betű-hang, fonéma-graféma megfeleltetési szabályait.
Biztos betűfelsimerési, összevonási képességgel rendelkezzen. A szöveg megértését bizonyítsa az események
egyszerű értékelésével életkori sajátosságainak megfelelően.
Legyen képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére (mese, vers, mondóka, találós kérdés). Ismerjen és
tudjon elmondani 4-5 memoritert. Dramatikus játékokban legyen együttműködő társaival.
Ismerje és használja a magyar ábécé betűinek kis írott alakjait. Írása legyen rendezett, olvasható. Másoláskor
ne kövessen el írástechnikai hibát.
Jelölje a mondatkezdést és a mondatzárást. Helyesen jelölje a j hangot 5-10 begyakorolt szó esetében.

A fejlesztés elvárt eredményei a 2. évfolyam végén
A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza
őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen
válaszoljon. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a
kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. Legyen képes összefüggő mondatok
alkotására. Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a
memoritereket.
Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Ismert és begyakorolt szöveget
folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.
Írása legyen rendezett, pontos.
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási
szabályokat a begyakorolt szókészlet szavaiban. Jelölje helyesen a j hangot 10-20 begyakorolt szóban.
Helyesen válassza el az egyszerű szavakat.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az
életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése
területén.

A fejlesztés elvárt eredményei a 3. évfolyam végén
A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó
feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa
beszélgető partneréhez.
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Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről,
tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással
segítse.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Felolvasása értelmező, az írásjelek
szerint tagolt, hanglejtése és tempója az élőbeszédhez közelítő legyen. Életkorának megfelelő témájú és
szövegnehézségű olvasmányt értsen meg néma olvasás útján. Nevezze meg az olvasmány szerzőjét, szereplőit
és azok tulajdonságait. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen,
alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel irányítani.
Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben,
gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket.
A memoritereket szöveghűen, jól érthetően mondja el.
Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos elbeszélő fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási ismeretek
alkalmazásával. A tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelezze. Tanítója útmutatásai alapján javítsa ki
fogalmazási és helyesírási hibáit.
Nevezze meg és jelölje megfelelően a tanult mondatfajtákat. Biztonsággal ismerje fel a tanult szófajokat, és
nevezze meg azokat szövegben is. A szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket.
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái
rendezettek, olvashatóak legyenek.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az
életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése
területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön.

A fejlesztés elvárt eredményei a 4. évfolyam végén
A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó
feladatokban. Használja a mindennapi érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítsa
beszélgető partneréhez.
Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről,
tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással
segítse.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget. Életkorának megfelelő szöveget értsen
meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg. Ismerjen,
alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel irányítani.
Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben,
gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az ismert kézikönyveket.
A memoritereket szöveghűen mondja el.
Adott vagy választott témáról 6-8 mondatos fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási ismeretek
alkalmazásával.
Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek legyenek. Biztonsággal ismerje fel a tanult
szófajokat, és nevezze meg azokat szövegben is.
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Írásbeli munkái
rendezettek, olvashatóak legyenek. Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa.
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Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az
életkori sajátosságoknak megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése
területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön.

MATEMATIKA 1 – 4.
A fejlesztés elvárt eredményei az 1. évfolyam végén
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése.
Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
Számok írása, olvasása Római számok írása, olvasása (I, V, X).
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság szerinti
összehasonlítása.
Matematikai jelek: +, –, =, <, >ismerete, használata.
Összeadás, kivonás.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Geometria
Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Testek építése szabadon.
Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
A fejlesztés elvárt eredményei a 2. évfolyam végén

Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése.
Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
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Számtan, algebra
Számok írása, olvasása 100-as számkörben. Helyi érték ismerete.
Római számok írása, olvasása százas számkörben.
Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Matematikai jelek: •, :, =, ( ) ismerete, használata.
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
A műveletek sorrendjének ismerete.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
Páros és páratlan számok megkülönböztetése százas számkörben.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Geometria
A test és a síkidom megkülönböztetése.
Testek építése megadott feltételek szerint.
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg,
kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti
összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.

Valószínűség, statisztika
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
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A fejlesztés elvárt eredményei a 3. évfolyam végén
Gondolkodási és megismerési módszerek
Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.
Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.
Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.
Az összes eset megtalálása (próbálgatással).
Számtan, algebra
Számok írása, olvasása (1000-es számkör).
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 1000-es számkörben.
Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.
Fejben számolás százas számkörben.
A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
Összeg, különbség, szorzat fogalmának ismerete. Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők
felcserélhetőségének alkalmazása. Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény
realitásának vizsgálata.
Összefüggések, függvények, sorozatok
Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.
Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.
A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.
Geometria
Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.
A szabvány mértékegységek: mm, km, cl, hl, g másodperc. Átváltások szomszédos mértékegységek között.
Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, jellemzőik.
Kör fogalmának tapasztalati ismerete.
A test és a síkidom közötti különbség megértése.
Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.
Valószínűség, statisztika
Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése. Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.

Vizuális kultúra 1 – 4.
A fejlesztés elvárt eredményei az 1. évfolyam végén
Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
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A felszerelés önálló rendben tartása.
A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.
A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése.
A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.
A fejlesztés elvárt eredményei a 2. évfolyam végén
Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a
környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése.
A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése.
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és
irány, felismerése, használatára.
Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve reflektív
médiahasználat.
Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése.
A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kapcsolatos
egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak,
kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását).
A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése.
Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése.
Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése.
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A fejlesztés elvárt eredményei a 3. évfolyam végén
Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése.
Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése;
egyszerű tárgyak alkotása.
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű
és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata,
látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli szükségletek
felismerése.
Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás.
A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása,
helyes alkalmazása élőszóban.
A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.
A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.
A fejlesztés elvárt eredményei a 4. évfolyam végén
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű
és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata,
látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
Téralkotó feladatok során a személyes preferenciáknak és a funkciónak megfelelő térbeli szükségletek
felismerése.
A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további differenciálása (pl.
festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a tantervben
meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának
felismerése.
Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök
segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása.
Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati
kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása.
Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése.
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TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 – 4.
A fejlesztés elvárt eredményei az 1. évfolyam végén
Példák ismerete az egészséges, táplálkozás és a célszerű öltözködés terén.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi
megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Képlékeny anyagok, papír, magabiztos alakítása.
Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.

A fejlesztés elvárt eredményei a 2. évfolyam végén
A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák
lebomlása.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges veszélyérzet.
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások ismerete.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű öltözködés terén.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi
megfigyelések és vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Életkori szintnek megfelelő probléma-felismerés, problémamegoldás.
Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett szakmák, hivatások bemutatott
jellemzőinek ismerete.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek magabiztos alakítása.
Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
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Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos alkalmazása. A
kulturált és balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő
utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.

A fejlesztés elvárt eredményei a 3. évfolyam végén
Sikerélmények (a felfedezés és önálló próbálkozás öröme, a motiváló hatás érvényesülése tárgyalkotáskor).
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése.
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök szakszerű, balesetmentes használata.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok elméleti tudása, gyakorlati alkalmazása.
A kerékpár kötelező szabályos felszereltségének ismerete.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Elemi higiéniai szokások szabályos gyakorlati alkalmazása.

A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végén:
Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus ismeretek elsajátítása és begyakorlása.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
A hétköznapjainkban használatos anyagok tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és
vizsgálatok alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök célszerű megválasztása és szakszerű, balesetmentes használata.
A közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása gyalogosként.
A kerékpár használatához szükséges ismeretek elsajátítása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 – 4.
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A fejlesztés elvárt eredményei az 1. évfolyam végén
Előkészítő és preventív mozgásformák
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.
A testrészek megnevezése.
A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.
Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence középhelyzete beállítása.
Az iskolatáska gerinckímélő hordása.
A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete.
A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjai
ismerete.
Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra.
Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű kombinációkban a tér- és
energiabefektetés, valamint a mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.
A játékszabályok és a játékszerepek.
Manipulatív természetes mozgásformák
A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a vezető műveletek
tanulási szempontjainak ismerete.
A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.
Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása.
Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között.
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban
Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete.
Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő kisjátékokban.
A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
A mozgásának és akaratának gátlása, késleltetése.
Törekvés arra, hogy a támadó- és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak.
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban
Az általános uszodai rendszabályok, baleset-megelőzési szempontok ismerete, és azok betartása.
Kellő vízbiztonság, hason és háton siklás és lebegés.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
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Használható tudás természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról.
A természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési
szabályának ismerete.
A fejlesztés elvárt eredményei a 2. évfolyam végén
Előkészítő és preventív mozgásformák
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.
A testrészek megnevezése.
A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.
A szív és az izomzat működésének elemi ismeretei.
Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence középhelyzete beállítása.
Az iskolatáska gerinckímélő hordása.
A gyakorláshoz szükséges térformák ismerete gyors és célszerű kialakításuk.
A testnevelésórák alapvető rendszabályai, a legfontosabb veszélyforrásai, balesetvédelmi szempontjai
ismerete.
Fegyelmezett gyakorlás és odafigyelés a társakra, célszerű eszközhasználat.
Az aktív-mozgásos relaxáció gyakorlatainak felismerése.. A mozgás és a nyugalom harmóniájának felfedezése
önmagára és másokra vonatkoztatva.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtása egyszerű kombinációkban a tér- és
energiabefektetés, valamint a mozgáskapcsolatok sokrétű felhasználásával.
A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.
Manipulatív természetes mozgásformák
A manipulatív természetes mozgásformák mozgásmintáinak végrehajtási módjainak, és a vezető műveletek
tanulási szempontjainak ismerete.
Fejlődés az eszközök biztonságos és célszerű használatában.
A feladat-végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra törekvés.
A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.

Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
Feszes tartással, esztétikus végrehajtásra törekedve 2-4 mozgásformából álló egyszerű tornagyakorlat
bemutatása.
Stabilitás a dinamikus és statikus egyensúlyi helyzetekben talajon és emelt eszközökön.
Próbálkozás a zenei ritmus követésére különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és csoportban.
A párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra törekvés tánc közben.
A tanult tánc(ok) és játékok térformáinak megvalósítása.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
A futó-, ugró- és dobóiskolai alapgyakorlatok végrehajtása, azok vezető műveleteinek ismerete.
Különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása változó körülmények között, illetve játékban.
Széleskörű mozgástapasztalat a Kölyökatlétika játékaiban.
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban
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Az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseinek ismerete.
Tapasztalat azok alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték-előkészítő kisjátékokban.
A játékfeladat megoldásából és a játékfolyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség felismerése.
A csapatérdek szerepének felismerése az egyéni érdekkel szemben, vagyis a közös cél fontosságának
tudatosulása.
A sportszerű viselkedés néhány jellemzőjének ismerete.
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
Az alapvető eséstechnikák felismerése, balesetmentes végrehajtása.
A tompítás mozdulatának végrehajtása esés közben.
A fejlesztés elvárt eredményei a 3. évfolyam végén
Előkészítő és preventív mozgásformák
Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.
A levezetés helyének és preventív szerepének megértése.
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.
A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása.
A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer betartásában és a
sportszerűen viselkedés terén.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.
A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.
A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése.
Manipulatív természetes mozgásformák
A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.
A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének megerősödése.
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
Részben önállóan tervezett 3-6 tornaelem. A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes
technikával történő fel- és leugrás.
Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során.
Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag stabil
egyensúlyi helyzet.
Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve történő
végrehajtása, változó körülmények között.
A 3 lépéses dobóritmus ismerete.
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban
A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.
Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során.
Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.
A sportszerű viselkedés értékké válása.
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Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban.
A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.
A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása.
A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés.
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban
Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan.
Az uszodai rendszabályok természetessé válása.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
Legalább 2 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.
A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, alaptechnikai és taktikai
elemeinek ismerete, alkalmazása.
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A fejlesztés elvárt eredményei a 4. évfolyam végén
Előkészítő és preventív mozgásformák
Egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan, zenére is.
Önálló pulzusmérés.
A levezetés helyének és preventív szerepének megértése.
A nyújtó, erősítő, ernyesztő és légző gyakorlatok pozitív hatásainak ismerete.
A gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítása.
Az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatása.
A testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet, tisztálkodás igényének megszilárdulása.
A játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer betartásában és a
sportszerűen viselkedés terén.
Különbségtétel az aktív és passzív ellazulás között. A „tudatos jelenlét” ismerete és annak alkalmazása a
gyakorlatban.
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.
Az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálása térben, szabályozott energiabefektetéssel,
eszközzel, társakkal.
A bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazása.
A természetes hely- és helyzetváltoztató mozgások megnevezése, valamint azok mozgástanulási
szempontjainak (vezető műveletek) ismerete.
Manipulatív természetes mozgásformák
A manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtása.
A manipulatív természetes mozgásformák kombinálása térben és szabályozott energiabefektetéssel.
A rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élményének megerősödése.
A pontosság, célszerűség és biztonság igénnyé válása.
A sporteszközök szabadidős használatának állandósulása.
Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban
Részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötése zenére is.
A képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrás.
Nyújtott karral történő támasz a támaszugrások során.
Gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok közben viszonylag stabil
egyensúlyi helyzet.
A tempóváltozások érzékelése és követése.
A tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkciójának ismerete.
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Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban
A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteinek ismerete, precizitásra törekedve történő
végrehajtása, változó körülmények között.
A 3 lépéses dobóritmus ismerete.
A különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartása játékos körülmények között, illetve játékban.
Tartós futás egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is.
A Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerének ismerete.
A Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezése.
Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban
A tanult sportjátékok alapszabályainak ismerete.
Az alaptechnikai elemek ismerete és azok alkalmazása az előkészítő játékok során.
Az egyszerű védő és a támadó helyzetek felismerése.
Az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetése.
Törekvés a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra.
A csapatérdeknek megfelelő összjátékra törekvés.
A sportszerű viselkedés értékké válása.
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
Néhány önvédelmi fogás bemutatása párban.
Előre, oldalra és hátra esés, tompítással.
A tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálódása.
A grundbirkózás alapszabályának ismerete és alkalmazása.
A sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására törekvés.
Az saját agresszió kezelése.
Az önvédelmi feladatok céljának megértése.
Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban
Egy úszásnemben 25 méter leúszása biztonságosan.
Fejesugrással vízbe ugrás.
Az uszodai rendszabályok természetessé válása.
A tanult úszásnem fogalmi készletének ismerete.
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
Legalább 4 szabadidős mozgásforma és alapszabályainak ismerete.
A tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatának, alaptechnikai és taktikai
elemeinek ismerete, alkalmazása.
A szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználása szabad játéktevékenység során.
A szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrások ismerete.
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Felső tagozat
ANGOL NYELV 4-8.
A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végén
KER szintben nem megadható.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az
egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri
egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján
egyszerű párbeszédet folytat társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot.
A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén
A1- szintű nyelvtudás:
A tanuló megérti az egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az
ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír.
A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén
A1 szintű nyelvtudás:
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az
ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.
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A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
A2- szintű nyelvtudás:
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre.
Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket.
Összefüggő mondatokat ír hétköznapi, őt érintő témákról.
A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén
A2 szintű nyelvtudás:
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben.
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el,
valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott szövegekben
megtalálja a fontos információkat.
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.

BIOLÓGIA 7 – 8.
A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
– A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének
összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel.
– Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a biológiai
sokféleség érték.
– Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó
legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani.
– Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit.
– Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait
és különbségeit.
– Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait.
– Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.
– Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.
– Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.
– Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a fejlődéstörténeti rendszerben (maximum osztály szintig).
– Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést.
– Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.
– Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok
fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.
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– Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket
végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.
– Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.
A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén
– A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének
összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel.
– Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a biológiai
sokféleség érték.
– Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó
legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani.
– Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit.
– Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait
és különbségeit.
– Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait.
– Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.
– Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.
ÉNEK-ZENE 5 - 8.
A fejlesztés várható eredménye az 5. évfolyam végén
Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 1 gregorián ének, 2 katonadal 1848–49-ből, 2
kánon) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és
egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként
továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük.
A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló
feladatokat szolmizálva olvasnak.
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és
megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások).
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott,
többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás)
megismerték.
A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén
Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal) és zenei szemelvényt
emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a
többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük,
metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük.
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A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló
feladatokat szolmizálva olvasnak.
Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és
megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások).
A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott,
többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás)
megismerték.
A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies műdal; 4 műdal; 1
többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően
csoportban.
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami
készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál
könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához,
műfajához mérten.
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás)
megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik.
A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén
Az énekes anyagból 15 szemelvényt (8 magyar népdal, 4 történeti ének, 1 műdal, 2 XX. századi
zenemű főtémája) emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban.
A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami
készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál
könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.
Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához,
műfajához mérten.
A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás)
megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik.
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ETIKA 5 – 8.
A fejlesztés várt eredményei 5. évfolyam
A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős
ezért.
Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban
megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket.
Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi
normákat.
Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási
hagyományokat.
Tudja, hogy az őszinte baráti kapcsolatok fontos szerepet játszanak az ember életében. Megismer
és használ olyan kommunikációs technikákat, amelyek segíthetnek a barátság ápolásában és az
esetleges konfliktusok feloldásában.
Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést
mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében.
Megbecsüli a neki nyújtott segítséget.
Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s
ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.
A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén
A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős
ezért.
Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban
megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket.
Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos
értékelésére.
Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy
időnként választania kell még a számára fontos értékek között is.
Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati hálójának
a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának
néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.
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Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi
normákat.
Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási
hagyományokat.
Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést
mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében.
Megbecsüli a neki nyújtott segítséget.
Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik
rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet.
Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség
kialakulásának esetleges előjeleit.
Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan
viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.
Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s
ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.
A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyamon
A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei
alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára.
Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik
és értékrendjük egyaránt befolyásolják.
Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire.
Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az
értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget.
Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni.
Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért.
Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.
Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni
hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak.
Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának
megőrzésére.
Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.
Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel.
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Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok.

A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyamon
A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei
alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára.
Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik
és értékrendjük egyaránt befolyásolják.
Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire.
Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor
képes reálisan felmérni a lehetőségeit.
Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az
értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget.
Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni.
Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért.
Kialakultak benne az európai identitás csírái.
Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.
Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni
hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak.
Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell
tennie.
Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal
felelősséggel is jár.
Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának
megőrzésére.
Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.
Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel.
Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok
forrása lehet.
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FIZIKA 7 – 8.
A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre.
Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal,
irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt.
Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, célszerűen
tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak.
Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.
Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi háttér
hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését.
Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére.
Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal szemben
kulturáltan vitatkozni.
A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa.
Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud lépni.
Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika,
értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából.
Törekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére.
Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek
megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.
Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések
felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket.
Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is
lejegyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat.
Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a
fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait.
Képes legyen a sebességfogalmat különböző kontextusokban is alkalmazni.
Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, és
ezt konkrét példákon el tudja mondani.
Értse meg, hogy egy adott testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) gravitációs
mezője okozza.
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FÖLDRAJZ 7 – 8.
A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-nagyobb
egységeiről (a földrészekről és a világtengerről, a kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus
tájairól, valamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportjairól, országairól
Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és
törtvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető összefüggések, tendenciák felismerésére és
megfogalmazására az egyes földrészekre vagy országcsoportokra, tájakra jellemző természeti
jelenségekkel, társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes
országok, országcsoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékeljék az
egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait.
Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a
lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését. Legyenek tisztában a Földet
fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy a
Föld sorsa a saját magatartásukon is múlik.
Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen
kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban
tájékozódni a földtörténeti időben.
Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére,
a különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi tartalmú információk
gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális
ismereteiket. Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket,
földrészeket, országokat és tipikus tájakat.
Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg a logikai
térképolvasás képességét. A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat
kapcsolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben
a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak
tanulása során is.
Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy
későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket.
A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén
Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos
országok természet- és társadalomföldrajzi sajátosságairól, lássak azok térbeli és történelmi
összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét. Birtokoljanak
reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és az
ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legyenek tisztában az Európai Unió
meghatározó szerepével, jelentőségével.
Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentőségének időbeli
változásait. Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk
társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit összefüggésben a természeti erőforrásokkal.
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Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok világméretű vagy regionális
folyamatokkal függenek össze.
Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a
lokális problémák globális következmények elvének érvényesülését.
Legyenek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére,
a különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból földrajzi tartalmú információk
gyűjtésére, összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális
ismereteiket.
Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, szerezzék meg a logikai
térképolvasás képességét. A topográfiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat
kapcsolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben
a földrajzi térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak
tanulása során is.
Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy
későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket.

INFORMATIKA 5 – 8.
A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén
A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére
 ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan
használni;
 tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat;
 tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait;
 A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
 ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a
leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat;
 ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót
készíteni;
 ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;
 segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle
adatbázisokban keresni;
 tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére legyen
képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
 ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
 képes legyen segítséggel algoritmust készíteni;
 tudjon egyszerű programot készíteni;
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a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;
legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni;
legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére;
legyen képes az interneten talált információk elhelyezésére más alkalmazásban
ismerje a netikett szabályait.

A tanuló az információs társadalom témakör végére

A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén
A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére
























ismerje a számítógép részeinek és periféri
áinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;
tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;
tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat;
tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait;
ismerje egy vírusellenőrző program kezelését.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a
leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat;
használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;
ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót
készíteni;
ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;
segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle
adatbázisokban keresni;
tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;
tudjon egyszerű programot készíteni;
legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;
a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;
legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni;
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A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
 ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;
 tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
 segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.
 A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
 tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
 tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás
alapján elkészíteni;
 tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;
 tudjon bemutatót készíteni.
 A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
 lássa át a problémamegoldás folyamatát;
 ismerje és használja az algoritmus leíró eszközöket;
 ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
 tudjon kódolni algoritmusokat;
 tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;
 ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;
 legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.
 A tanuló az infokommunikáció témakör végére
 legyen képes megkeresni a kívánt információt;
 legyen képes az információ értékelésére;
 legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;
A tanuló az információs társadalom témakör végére
 ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
 ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;
 ismerjen megbízható információforrásokat;
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A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
 ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;
 tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
 segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.
 A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
 tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
 tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás
alapján elkészíteni;
 tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;
 ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;
 tudjon bemutatót készíteni.
 A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
 lássa át a problémamegoldás folyamatát;
 ismerje és használja az algoritmus leíró eszközöket;
 ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
 tudjon kódolni algoritmusokat;
 tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;
 ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;
 legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján;
 legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.
 A tanuló az infokommunikáció témakör végére
 legyen képes megkeresni a kívánt információt;
 legyen képes az információ értékelésére;
 legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;
 tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait;
 használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
 ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
 ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;
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MAGYAR IRODALOM 5 – 8.
A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén
A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képes
rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására,
továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes
önállóan a tanult hagyományos műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, stb.) szöveget
alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
Az írott szövegek globális (átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett
képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni.
A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete
említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja
fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a
prózától. Felismeri a felező tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy
művet Petőfitől. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb
szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz, A
Pál utcai fiúk,), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő
költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni
szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Képes az
általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány
példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat, hasonlatokat, megszemélyesítéseket. Képes
egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, megszemélyesítés, dal, rím,
ritmus, mítosz. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket és
álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit.
A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén
Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására,
továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Törekszik az
igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
A szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat
megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és
ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló
ismeretterjesztő források).
Felismeri a szövegértés folyamatát, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni,
és azt alkalmazni.
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A tanuló meg tud nevezni három mondatípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete
említésével három balladát. Különbséget tud tenni a népköltészet és a műköltészet között. Meg
tudja fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. Felismeri az időmértékes, az
ütemhangsúlyos verselés közötti különbséget. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és
Aranytól. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb
szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (Toldi, Egri
csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény.
Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. A
cselekmény és a szereplők jellemzése 3-4 mondatban. Képes egyszerűbb meghatározást adnia
következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, monda,
motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit.
A fejlesztés várt eredményei a 7. év végén
A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik, és hatékonyan részt vesz a
mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja
értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni,
ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti
mások cselekvésének mozgatórugóit.
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó
szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg
tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni.
Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza az
írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi írásjeleket.
A szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni.
Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján
(elsősorban 19–20. századi alkotások). Azonosítja a művek tematikáját, meghatározó
motívumait. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket.
Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését. Az
olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire tud válaszolni. Képes egyszerűbb
meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella, lírai én, hexameter,
pentameter, disztichon. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.
Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Képes beszámolót, kiselőadást készíteni és tartani különböző írott és elektronikus forrásokból,
kézikönyvekből.
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Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó műfajaival.
A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén
A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik, és hatékonyan részt vesz a
mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja
értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni,
ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti
mások cselekvésének mozgatórugóit.
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén
túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az
olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni,
állításait indokolni.
Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt műnemekbe tud
sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző regénytípusok műfaji jegyeit
felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az
alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján (elsősorban 19–
20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított
viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a művek tematikáját, meghatározó motívumait.
Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep
különbözőségét, továbbá a közvetett és a közvetlen elbeszélésmód eltérését. Képes a drámákban,
filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok
összetettségének értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi
kérdésfeltevéseire véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud támaszkodni.
Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella, rapszódia,
lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, komédia,
dialógus, monológ. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.
Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.
Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és elektronikus
forrásokból, kézikönyvekből.
Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó műfajaival.
Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési
módjának legfőbb jellemzőit.
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MATEMATIKA 7 – 8.
A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
 Két véges halmaz közös része, két véges halmaz egyesítése, ezek felírása, ábrázolása.
 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
 Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.
Számtan, algebra





Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.
Ellentett, abszolút érték felírása.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti
sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.
 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése.
 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete.
Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések
gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a
leolvasása.
 Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása
néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.
Geometria
 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete.
 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák rajzolása. A körző,
vonalzó célszerű használata.
 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok
megoldásában.
 Téglalap kerületének és területének kiszámítása.
 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.
 A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának,
űrmértékének meghatározása.
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Valószínűség, statisztika
 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
 Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása.
A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén
Gondolkodási és megismerési módszerek








Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz uniójának felírása, ábrázolása.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.
Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.

Számtan, algebra













Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.
Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása.
Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása
következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata.
Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti
sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.
Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, (szimbólumok segítségével összefüggések
felírása a szöveges feladatok adatai között).
Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése.
A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.
Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök
kiválasztása. Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása.
A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete.
Mértékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések
gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során.
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott
módszerrel.
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Összefüggések, függvények, sorozatok
 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a
leolvasása.
 Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása
néhány tagjával elkezdett sorozat esetén.

Geometria
 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete.
 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. A
körző, vonalzó célszerű használata.
 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága,
szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek.
 Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése.
 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok
megoldásában.
 Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.
 A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának,
űrmértékének meghatározása.
Valószínűség, statisztika
 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
 Néhány szám számtani közepének kiszámítása.
 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása.
A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek
értelmezése egyszerűbb esetekben.
 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.
 Fagráfok használata feladatmegoldások során.
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Számtan, algebra
 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre
vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése, helyes
és értelmes kerekítése.
 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.
 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása
feladatmegoldás során.
 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös
többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés
szorzása egytagúval.
 Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett
egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás
ábrázolása számegyenesen.
 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai,
természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
Összefüggések, függvények, sorozatok
 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak
alkalmazása természettudományos feladatokban is.
 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról
adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző
típusú grafikonon.

Geometria
 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos
szerkesztéseket végezni.
 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső
szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a
feladatok megoldásában.
 Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése.
 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.
 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger)
térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek
térfogatát, űrmértékét.
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Valószínűség, statisztika
 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok
kiszámítása.
 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló képes esélylatolgatásra, felismeri a biztos és a lehetetlen
eseményt.
 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.
 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének,
eredményének megnevezése.
A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén
Gondolkodási és megismerési módszerek
 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek
értelmezése egyszerűbb esetekben.
 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.
 Fagráfok használata feladatmegoldások során.
Számtan, algebra
 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre
vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése.,
helyes és értelmes kerekítése.
 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.
 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása
feladatmegoldás során.
 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös
többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés
szorzása egytagúval.
 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a mindennapi életből vett
egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Ellenőrzés. A megoldás
ábrázolása számegyenesen.
 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai,
természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
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Összefüggések, függvények, sorozatok
 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak
alkalmazása természettudományos feladatokban is.
 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról
adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző
típusú grafikonon.

Geometria
 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos
szerkesztéseket végezni.
 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső
szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a
feladatok megoldásában.
 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és
nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül).
 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban.
 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.
 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger)
térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a mindennapjainkban előforduló testek
térfogatát, űrmértékét.
Valószínűség, statisztika
 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok
kiszámítása.
 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos
és a lehetetlen eseményt.
 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.
 Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének,
eredményének megnevezése.

77

MAGYAR NYELV 5 – 8.
A fejlesztés várható eredménye 5. évfolyamon
A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan
alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb
hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes
önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés) szöveget
alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a
szövegből az információk visszakeresése és az információk felhasználása szövegalkotásban,
alkalmazás szintjén. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés
módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).
A tanuló ismeri a tanult helyesírási alapelveket, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási
szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. A szavak hangalakja és
jelentésének kapcsolatát felismeri, megnevezi. Biztosan felismeri és különbséget tesz a magán
és mássalhangzók között, ismeri a betűrendet.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is alkalmazni.
Továbbhaladás feltételei 6. évfolyamon
A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan
alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb
hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására.
Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes
önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél)
szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.
Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a
szövegből az információk visszakeresése, alkalmazása. Képes önálló feladatvégzésre az
információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és
korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).
A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek,
névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási
szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is.
A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is alkalmazni.
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A várt fejlesztés eredménye 7. évfolyamon
A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik, és hatékonyan részt vesz a
mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja
értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az
olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni,
állításait indokolni.
Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza az
írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket.
A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók
helyesírásában.
Felismeri és jelöli a fő mondatrészeket, a bővítményeket. Az alapvető nyelvhelyességi hibákat
felismeri és javítja.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.
Képes beszámolót készíteni különböző írott és elektronikus forrásokból
A várt fejlesztés eredményei 8. évfolyamon
A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik, és hatékonyan részt vesz a
mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja
értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az
olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni,
állításait indokolni.
Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza az
írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket.
A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók
helyesírásában.
Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.
Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és elektronikus
forrásokból, kézikönyvekből.
Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó műfajaival.
Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési
módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus
attitűd
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VIZUÁLISKULTÚRA 5 – 8.
A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a
vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban.
Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű
mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése.
A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek
kialakítása.
Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

A fejlesztés várt eredményei az 6. évfolyam végén
Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.
A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása
különböző alkotó jellegű tevékenység során.
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések
megfogalmazása
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos
megfogalmazása.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása
A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak
megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása.
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Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű
értelmezése.
Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos
használata az alkotótevékenység során.
A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák
rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.
Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói szándék
és nézői elvárás karaktere szerint.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység
során adott célok kifejezése érdekében.
Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekéb A legfontosabb
kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a meghatározó alkotók
műveinek felismerése en
Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések
megfogalmazása.
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online
alapeszközeinek felismerése.

kommunikáció szövegszervező

Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása
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TÁNC ÉS DRÁMA 5.
A fejlesztés várt eredményei 5. évfolyamon
Alkotó részvétel többféle dramatikus, illetve mozgásos-táncos tevékenységben.
Alapszintű improvizációs képességek fejlődése, erősödő biztonság a térhasználatban a mozgás
és a dramatikus tevékenységek folyamán.
Konstruktív részvétel a dramatikus tevékenységek értelmező megbeszélésében
A tanuló képes a munkamegosztásra, érti és értékeli társai munkáját; fejlődik önismerete,
képviseli saját álláspontját, és figyelembe veszi társai véleményét a közös alkotó
tevékenységben.
Ismeri és használni tudja a legalapvetőbb dramaturgiai, drámaszerkezeti és színházi
alapfogalmakat; képes egy színházi előadásról megfogalmazni élményeit, gondolatait.
A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságait, néprajzi jellemzőit. A
tanulási folyamatban kialakul az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudatuk.
Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások,
valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösségmegtartó
szerepüket. Élményszerűen, hagyományhű módon elsajátítják egy-egy jeles nap, ünnepkör
köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak
népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.
Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon- és
népismereti, néprajzi jellemzőit.

TERMÉSZETISMERET 5 – 6.
A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végére
A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni.
Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából
Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában.
Ismerje hazánk legjellemzőbb házban és ház körül élő állatait, néhány gyümölcs és zöldségfajta
felépítésén keresztül a növények legfőbb felépítését. Ismerje fel a környezet-szervezet - életmód,
valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket.
Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek
jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában.
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek
védelmére.
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Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyagés energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a
fenntartható fejlődéshez.
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban
biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével
legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.
A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén
Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait.
Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges életvitel
szokásrendszere.
Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete irányításában
kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Legyen embertársaival
empatikus és segítőkész.
Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi
erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő
kölcsönhatásokról.
Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők
kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet – szervezet - életmód, valamint a szervek felépítése és
működése közötti összefüggéseket.
Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek
jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában.
Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek
védelmére.
Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyagés energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a
fenntartható fejlődéshez.
Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban
biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni.
Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével
legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 – 8.
A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén
Természetes és nem természetes mozgásformák
A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.
A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas
mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású
végrehajtása.
A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása.
Úszás és úszó jellegű feladatok
Választott úszásnemben készségszintű folyamatos úszás.
Intenzív úszásra törekvés rövidtávon.
Fejesugrás.
Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő viselkedési
szabályainak betartása.
Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzésében és az
életvédelemben.
Sportjátékok
A sportjátékok technikai készletének elsajátítása.
Törekvés a játékelemek (technikai) végrehajtására.
A sportjátékok játékszabályainak ismerete.
Szabálykövető magatartás, önfegyelem a sportjátékokban.
Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon vagy egyéb szervezeti
formában.
Atlétika jellegű feladatok
A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.
A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása.
A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.
A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében.
A meghatározott minimum szintek elérése kitartó futásban: kis iskolakör futás /550m/, nagy
iskolakör futás /750m/. Ügyességi számokban: kislabdadobás, távolugrás, magasugrás.

Torna jellegű feladatok
A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban – szükség
esetén segítségadás mellett.
A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása.
Talajgyakorlat önálló végrehajtása.
A balesetvédelmi utasítások betartása.
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Segítségnyújtás a társaknak.
Alternatív környezetben űzhető sportok
A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása.
A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési
szabályainak elfogadása és betartása.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és a kihúzás végrehajtása.
A test-test elleni küzdelmet vállalása.
Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei.
Mások teljesítményének elismerése.
A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés.

A fejlesztés várt eredményei a 6. évfolyam végén
Természetes és nem természetes mozgásformák
A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.
Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.
A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas
mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású
végrehajtása.
810 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása.
A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A biomechanikailag helyes
testtartás kialakítása.
Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása.
A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.
Úszás és úszó jellegű feladatok
Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban 150 méteren vízbiztos folyamatos úszás.
Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő viselkedési
szabályainak betartása.
Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzésében és az
életvédelemben.
Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző úszásnemek
gyakorlásánál.
Sportjátékok
A sportjátékok technikai elsajátítása, ezek alkalmazása testnevelési játékokban, játékos
feladatokban és a sportjátékban.
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Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes végrehajtására.
Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban.
Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon vagy egyéb szervezeti
formában.
Atlétika jellegű feladatok
A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.
A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.
A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően.
Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok felhasználásával.
A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.
A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében.
A meghatározott minimum szintek elérése kitartó futásban: kis iskolakör futás /550m/, nagy
iskolakör futás /750m/. Ügyességi számokban: kislabdadobás, távolugrás, magasugrás.
Torna jellegű feladatok
A testtömeg uralása szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban – szükség esetén
segítségadás mellett.
A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása.
A balesetvédelmi utasítások betartása.
Alternatív környezetben űzhető sportok
A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak bemutatása.
A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.
A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti összefüggés
ismerete.
A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési
szabályainak elfogadása és betartása.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
Jártasság néhány önvédelmi fogásban.
A test-test elleni küzdelmet vállalása.
Mások teljesítményének elismerése.
A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés.
A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
Természetes és nem természetes mozgásformák
Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére.
Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.
A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
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Úszás és úszó jellegű feladatok
A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás felmutatása.
Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően.
Sportjátékok
Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
A csapatjátékhoz szükséges együttműködés fejlődése.
A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.
Atlétika jellegű feladatok
Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult versenyszabályoknak
megfelelően.
Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.
A meghatározott minimum szintek elérése kitartó futásban: kis iskolakör futás /550m/, nagy
iskolakör futás /750m/. Ügyességi számokban: kislabdadobás, távolugrás, magasugrás.
Torna jellegű feladatok
A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna jellegű
mozgásokban.
Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok végrehajtásában.
Alternatív környezetben űzhető sportok
Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban. Az egészséges életmóddal kapcsolatos
ismeretek kinyilvánítása.
A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő alkalmazása.
A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.
A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés.
A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén
Természetes és nem természetes mozgásformák
Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában.
Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság.
Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére.
Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.
A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
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Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok
összekapcsolása.
Úszás és úszó jellegű feladatok
A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás felmutatása.
Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően.
A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről ismeretek.
A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása.
Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes feladatokban.
Sportjátékok
Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet.
Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.
A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése.
A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.
Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, vélemények
szóban történő kifejezése.
Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban.
Atlétika jellegű feladatok
Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult versenyszabályoknak
megfelelően.
Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések és a
befejező mozgások összekapcsolása.
A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.
A meghatározott minimum szintek elérése kitartó futásban: kis iskolakör futás /550m/, nagy
iskolakör futás /750m/. Ügyességi számokban: kislabdadobás, távolugrás, magasugrás.
Torna jellegű feladatok
A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a torna jellegű
mozgásokban.
Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a gyakorlásban,
gyakorlat-összeállításban.
A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon.
Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban történő
végrehajtása.
Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok végrehajtásában.
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Alternatív környezetben űzhető sportok
Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra épülő
sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb belső motiváció
némelyik területén.
Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.
A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kapcsolatos
előnyök, rutinok területén jártasság.
A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése.
A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és újszerű
mozgásanyagainak elsajátításában.
A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása.
Önvédelmi és küzdőfeladatok
A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő alkalmazása.
A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi gyakorlatainak
kontrollált végrehajtása társsal.
Állásküzdelemben jártasság.
A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása.
A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.
A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés.
TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 – 8.
A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyamon
Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar
kultúrkincs megismerése.
A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése.
A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka
értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása.
Tudjon felidézni előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjait.
A tanuló ismerjék a múltban való tájékozódáshoz a kulcsszavakat és fogalmakat.
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Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, hősök cselekedeteit a közösségek
érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.
Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján különböztetünk
meg.
Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő
mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.
Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek
létfenntartását.
Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás,
illetve a városiasodás kialakulásához vezet.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek
alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását.
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben
összekapcsolódnak.
Legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Legyen képes a történetek feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők
csoportosítására főszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a
híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző
médiumok anyagából.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól
készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred), tudjon ez alapján kronológiai
számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját.
Legyen képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai
helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen.
A fejlesztés várt eredményei 6. évfolyamon
Az egyetemes emberi értékek elfogadása a virágzó és hanyatló középkori és újkori egyetemes és
magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével.
A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése.
A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése, és egyszerű, átélhető
erkölcsi tanulságok azonosítása.
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Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak felidézése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak,
amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a
közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli.
Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk
megkülönböztetni.
Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő
mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen
befolyásolják.
Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás,
illetve a városiasodás kialakulásához vezet.
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek
alkotnak rétegeket, csoportokat.
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását,
egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak.
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben
összekapcsolódnak. Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása
során.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes
a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők
csoportosítására főszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a
híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző
médiumok anyagából.
Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és értelmezésére,
vizuális vázlatok készítésére.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól
készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és
kiselőadást tartani.
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Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred), tudjon ez alapján kronológiai
számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját.
Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket
megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni
vaktérképen, valamint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére.

A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
Az újkori és modern kori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események
feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti
azonosságtudat kialakulása.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. technikai
fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok
(pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése.
Az új- és modern korban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak
azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak
használata. Ezek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a
közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani
ellentétes értékelésre.
Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb
jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit.
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. Legyen képes e hosszú
történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb
kérdéseinek felismerésére.
Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait,
történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb
történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy
közvetetten érintik.
Tudja, hogy Magyarország a trianoni békediktátum következtében elvesztette területének és
lakosságának kétharmadát, és közel ötmillió magyar került kisebbségi sorba. Jelenleg közel
hárommillió magyar nemzetiségű él a szomszédos államokban, akik szintén a magyar nemzet
tagjainak tekintendők.
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Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani a
feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes
egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert
jelenségeket, eseményeket összehasonlítani.
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és
kulcsszavakat.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket
megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól
készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni,
kiselőadást tartani, illetve érvelni.
Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és
kiselőadást tartani.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe venni
A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén
Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával
a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. technikai
fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok
(pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, megítélése.
Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak
azonosítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak,
amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a
közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani
ellentétes értékelésre.
Ismerje a XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb
jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit.
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait egészen napjainkig. Legyen képes e hosszú
történelmi folyamat meghatározó szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb
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kérdéseinek felismerésére.
Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait,
történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő fontosabb
történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy
közvetetten érintik.
Tudja, hogy az egyes népek és államok a korszakban eltérő társadalmi, gazdasági és vallási
körülmények között éltek, de a modernkor beköszöntével a köztük lévő kapcsolatok széleskörű
rendszere épült ki.
Tudja, hogy Európához köthetők a modern demokratikus viszonyokat megalapozó szellemi
mozgalmak és dokumentumok.
Tudjon különbséget tenni a demokrácia és a diktatúra között, s tudjon azokra példát mondani a
feldolgozott történelmi korszakokból és napjainkból.
Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, betegségeket,
terrorizmust, munkanélküliséget.
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes
egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.
Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a megismert
jelenségeket, eseményeket összehasonlítani.
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és
kulcsszavakat.
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket
megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól
készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat gyűjteni,
kiselőadást tartani.
Ismerje fel a sajtó és média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a reklám és médiapiac
jellegzetességeit.
Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és
kiselőadást tartani.
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe
vételére.
Legyen képes példák segítségével értelmezni az alapvető emberi, gyermek- és diákjogokat,
valamint a társadalmi szolidaritás különböző formáit.
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Legyen képes példák segítségével bemutatni a legfontosabb állampolgári jogokat és
kötelességeket, tudja értelmezni ezek egymáshoz való viszonyát.
Legyen képes a gazdasági és pénzügyi terület fontosabb szereplőit azonosítani, illetve egyszerű
családi költségvetést készíteni, és mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási lehetőségeket.
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NYUGI ZÓNA PROGRAM LEÍRÁSA
(Az Arizona Program alapötletét felhasználva készült.
felhasznált irodalom: A Weöres Sándor Általános Iskola és a XXI. Század Gyermekeiért Alapítvány
kiadása: ARIZONA PROGRAM, avagy lehetőség a konfliktusok kezelésére a tanórán)

A program elsődleges célja a tanulóközösség nyugodt, zavartalan tanuláshoz való jogának érvényre
juttatása.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
46. § (1) „A tanuló kötelessége, hogy…
-eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének,
-az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,
- megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.”
„(3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy…
f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát,
önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelésioktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen
jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény
alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges
feltételek megteremtését, fenntartását,…”
„7) A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.”

További célok:
-A tanórát folyamatosan zavaró tanuló(k) kiemelése a „színpadnak” tekintett közösségből.
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-A tanulók nevelése, a helyes iskolai, tanórai viselkedés normáinak elsajátíttatása.
-A tanítási–tanulási tevékenyéget akadályozó, rendetlenkedő, együtt nem működő tanulók tanulmányi
előmenetelének biztosítása és a közösség jogainak, érdekeinek védelme (2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 46. § értelmében).
A NYUGI ZÓNA PROGRAM ALAPELVEI
MINDEN TANULÓNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANULÁSHOZ.
MINDEN TANÁRNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANÍTÁSHOZ.
MÁSOK JOGAIT MINDIG TISZTELETBEN TARTOM.
A TANULÓ JOGAINAK GYAKORLÁSA SORÁN NEM SÉRTHETI TÁRSAI ÉS A KÖZÖSSÉG
JOGAIT, NEM KORLÁTOZHATJA TÁRSAI TANULÁSHOZ VALÓ JOGÁT. (2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről 46. §)
Minden tanteremben jól látható helyre ki kell függeszteni az lapelveket tartalmazó táblákat.

A Nyugi Zóna Csoport (működtetésért felelős személyek):
- a nevelésért felelős intézményvezető-helyettes,
- a nevelési munkaközösség-vezetője 1-8. évfolyam,
- alsó tagozat munkaközösség vezető(i),
- diákönkormányzat vezetője,
- gyermekvédelmi felelős.

A Nyugi Zóna helye: II. emelet kisangol terem

A Nyugi Zóna Program elvi alapállása: nem a gyerek rossz, hanem rossz viselkedési mintát követ.
Amennyiben a rendbontó magatartást többszöri figyelmeztetés ellenére sem fejezi be a tanórát zavaró
tanuló, akkor a tanóráról/foglalkozásról a többség érdekének védelmében ki kell küldeni. Nevelési
célzattal végig gondolja és leírja konfliktust szakemberek által összeállított kérdéssor alapján a
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tantermen kívül – egy erre kijelölt biztonságos, nyugodt légkört biztosító helyiségben - egy másik
pedagógus vagy nevelő-oktató munkát segítő személy felügyeletével. A kiküldött tanulónak itt el kell
végeznie a tananyag feldolgozását is, melyről beszámolási kötelezettsége van a következő tanórán vagy
tanórán kívül.
Elvárható eredmény.
-

a tanóra, a tanórán kívüli tevékenység nyugalomban folyik tovább, a rendbontó tanuló sem
marad el a tananyagban,

-

a rendbontó tanulót a kérdéssor rávezeti, hogy hol sértette meg a házirendet, illetve mások
jogát miben korlátozta,

-

a kiküldött tanuló differenciált, egyéni bánásmóddal tovább halad a tananyaggal,

-

a szülő még aznap az osztályfőnöktől értesítést kap az e-naplón keresztül, hogy gyermeke
melyik tanórát, foglalkozást töltötte a Nyugi Zónában.

A Nyugi Zóna Csoport nevében a nevelési munkaközösség-vezetője a tantestületi értekezleten beszámol
a program működéséről, eredményéről. A nevelési munkaközösség-vezetőjének félévkor és a tanév végén
írásbeli beszámolási kötelezettsége van.

Hogyan kell a tanulót kiküldeni?
A tanulót figyelmeztetni kell arra, hogy a rendbontó magatartásnak következménye lesz, és a tanulást
más foglalkoztatási formában, a Nyugi Zónában folytatja, mert nem korlátozhatja társai tanuláshoz
való jogát. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. §)
Mikor küldjünk ki tanulót?
Amikor TÖBBSZÖRI figyelmeztetés ellenére
-FOLYAMATOSAN zavarja az tanórát/tanórán kívüli tevékenységet
-megtagadja ezen alkalmakkor a munkát,
-szemtelen, neveletlen módon kommunikál
-durva, trágár szavakat és kifejezéseket használ
Házi feladat vagy felszerelés hiánya (testnevelés óra kivételével) nem ok a kiküldésre.

A tanóráról való kiküldés menete
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A szakórát/foglalkozást tartó pedagógus feladatai
Egy óráról maximum egy tanuló küldhető ki, RENDHAGYÓ esetben kettő.
1. A tanulóval a közösség előtt közölni kell a kiküldés okát (Házirend, NKT). A tanár összeszedeti
vele a felszerelését, tolltartóját, dolgozatát stb., mert ezt magával kell vinnie. A kiküldött tanulónak
kötelessége 5 percen belül a megjelenni a Nyugi Zónában.
2. A szaktanár kitölti a kísérő lapot (1. melléklet), és a hetessel –testnevelés óra esetén a felmentett
tanulóval – elküldi a Nyugi Zónában ügyeletet ellátó személynek.
3. A megbízott tanuló feladata a kísérő lap átadása a fogadó tanárnak. Ha a kiküldött tanuló nem
akar vele menni, neki akkor is le kell adnia a kísérő lapot a fogadó tanárnak. Ebben az esetben a
fogadó tanár kötelessége a renitens tanuló megkeresése.
4. A szaktanárnak KÖTELESSÉGE a tanulótól számon kérni – a következő tanórán vagy tanórán
kívül – a korábbi és az adott tanóra ismeret- és tudás anyagát.
A fogadó pedagógus feladatai
A TANULÓ FELÜGYELET NÉLKÜL NEM LEHET.
A tanuló csak a kérdéssorral és tanulással foglalkozhat, folyamatosan ellenőrizzük!
A Nyugi Zóna termében találhatók tankönyvek, de törekedjünk arra, hogy a tanuló saját felszerelését
használja.
1. A fogadó tanár kitölteti a fogadó lap (2. melléklet) tanulóra vonatkozó részét a kiküldött
tanulóval. Fontos, hogy a kiküldött tanuló nyugodt légkörben tudja átgondolni a mások jogait sértő,
zavaró viselkedését.
2. Ha a kiküldött tanuló nem jelent meg a Nyugi Zónában, fogadó tanár a tanulót megkeresi. A
tanóra/foglalkozás után értesíti az osztályfőnököt, –távolléte esetén- intézményvezető-helyettest,
aki a házirendben meghatározott fegyelmezési intézkedést megteszi.
3. A fogadó tanár kitölti a fogadó lap rá vonatkozó részét.
4. A tanórából hátralévő idő alatt a tanuló a küldő szaktanár által kijelölt feladatot végzi, ha a tanuló
megakad az önálló munkában, akkor a felügyelő tanár segít neki. Ha a tanuló testnevelés óráról
(akár felszereléshiány miatt is), vagy osztályfőnöki óráról (Kandó hangoló) érkezik, az óra
jellegéből következik, hogy a Nyugi Zónában nem tud az adott óra jellegéhez illeszkedő feladatot
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végrehajtani. Ilyen alkalmakkor a Fogadólap tanulói részének a kitöltése után matematika vagy
szövegértés kompetencia feladatsort old meg.
5. A fogadó tanár kitölti az összesítő táblázatot (3. melléklet)
6. Az óra után a Kísérőlapot és a Fogadólapot személyesen átadja az osztályfőnöknek -hiányzása
esetén osztályfőnök-helyettesnek, vagy tagozati vezető-helyettesnek.
Az osztályfőnök feladata, és felelőssége, hogy az ügyeletes személytől kapott kísérő, és fogadó lapot
erre a célra rendszeresített mappában elhelyezze, havonként az összesítse tanulónként (4. melléklet); a
szaktanárral megbeszélje az eseteket, mert a havi magatartás és szorgalom értékelésénél súlyozottan
beszámításra kerül. Az osztályfőnök minden kiküldésről az e-naplón keresztül írásban tájékoztatja a
szülőt. A Nyugi Zónába kiküldött tanuló magatartása abban a hónapban változónál nem lehet jobb,
háromnál több kiküldés eseten rossz minősítést kaphat.
A 2. kiküldés után a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetést kap.
Háromszor megismétlődő kiküldés estén a szülőt be kell hívatni és esetmegbeszélést kell tartani a
tanuló, szülő, osztályfőnök, szaktanár és gyermekvédelmi felelős jelenlétében. A jegyzőkönyvben
rögzíteni kell a rendbontó magatartás feltárt okait, az okok megszüntetésére tett és elfogadott javaslatokat,
a megvalósítás és ellenőrzés lépéseit, az osztályfőnök és szülő közötti kapcsolattartás, tájékoztatás módját,
időpontját.
Az 5. kiküldés után a tanuló osztályfőnöki intőt kap.
A 6. kiküldés után estmegbeszélést kell tartani, melyen a fent meghatározott jelenlévők köre bővül az
iskolapszichológussal, aki szükség esetén javasolja a szakszolgálat bevonását.
A 7. kiküldés után a tanuló intézményvezetői intést kap.
A 9. kiküldés után esetmegbeszélést kell tartani melyen a fent meghatározott jelenlévők köre bővül a
tagozati intézményvezető helyettessel, aki az estmegbeszélés lezárásakor tájékoztatja a tanulót és a szülőt,
hogy a következő kiküldés után az iskola bejelentést tesz a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a
gyámhivatal felé.
A 10. kiküldés után az iskola bejelentést tesz a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámhivatal
felé.
Az esetmegbeszélésekről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a tanuló által megszegett házirendi
pontokat, sértette mások jogát. További rendbontás esetén a tanuló tantestületi megrovást kap, a szülőket
tájékoztatjuk, hogy a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 58.§ (3)-(5) bekezdései alapján
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fegyelmi tárgyalás útján gyermeke kitiltható az iskolából, ebben az esetben a szülő köteles új iskolát,
kollégiumot keresni a tanulónak.
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MELLÉKLETEK

1. melléklet

KÍSÉRŐLAP

A tanuló neve:……………………………………………….. Osztálya:……………………….
Dátum, óra, perc……………....................Hányadik óra:……… Szakóra:……………………..
Elvégzendő feladatok:…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A tanóráról való kiküldés oka:………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………...

Aláírás:………………………………………………….

Fogadó személy…………………………………..Időpont:…………………………………….
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
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2. melléklet

FOGADÓLAP

Első rész – a tanuló tölti ki

Tanuló neve……………………………………………………………Osztálya………………

1/ Mi történt, miért küldött ki a tanárod a Nyugi Zónába? Kérlek, pontosan írd le, hogy ki mit
mondott és mit tett!
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2/ Hogy érzed magad, milyen érzéseid vannak az esettel kapcsolatosan?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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3/ Volt-e esetleg előzménye ennek a konfliktusnak az előző időszakban?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

4/ Mit kellett volna másképp tenned, mondanod, hogy elkerüld ezt a konfliktust?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

5/ Min kellene változtatni Neked és másoknak, hogy hasonló eset ne forduljon elő?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

6/ Milyen egyéb ötleteid, kéréseid, javaslatait vannak a békésebb, elfogadóbb légkör
érdekében?
…………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

____________________________
a tanuló aláírása

Második rész – a fogadó tanár tölti ki

A tanuló a Fogadólap kitöltését befejezte: …óra…..perckor.
A hátralévő idő alatt elvégzett tanulói tevékenységek felsorolása:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Budapest, 201_, __, ___

____________________________
a fogadó tanár aláírása
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3. melléklet
ÖSSZESÍTETT NYILVÁNTARTÁS

SSZ.

TANULÓ NEVE

OSZTÁLYA

DÁTUM

HÁNYADIK
ÓRA

ÜGYELETES
TANÁR
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4. melléklet

OSZTÁLY NYILVÁNTARTÁS

SSZ.

TANULÓ NEVE

DÁTUM

HÁNYADIK
ÓRA

MILYEN
SZAKÓRA

KIKÜLDÉS
OKA
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