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HÁZIREND 

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói jogviszonyára 

vonatkozó rendelkezései a jogszabályok előírásai alapján 

1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 

 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az 

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

 A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az 

iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai 

közösségi életének megszervezését. 

2. A HÁZIREND HATÁLYA 

 A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, 

az iskola pedagógusainak és minden alkalmazottjának. 

 A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási 

időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program 

alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

 A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a házirend előírásait. 

3. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI 

3.1. Az intézmény és székhelye: 

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre út 1. 

3.2. Telephelyek 

 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szelevény Telephely 

 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Tiszasas Telephely
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4. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 

 A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 

valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 az iskola honlapján: www.cserke-iskola.hu 

 a telephelyeken 

 az iskola nevelői szobájában 

 az iskola intézményvezetőjénél 

A házirend kivonatának egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az 

iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

 Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán 

 a szülőket szülői értekezleten. 

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév 

elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán, 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől, az intézményvezető 

- helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján, vagy – ettől eltérően – 

előre egyeztetett időpontban. 

5. AZ ISKOLA ÁLTAL ELVÁRT VISELKEDÉS SZABÁLYAI 

Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy 

 betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat 

rendelkezéseit. 

 Tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, 

valamint tanulótársaiknak emberi méltóságát.

http://www.cserke-iskola.hu/
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 Senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet. 

 Senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne 

verekedjenek. 

 Ttörekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel 

és az iskolában dolgozó más felnőttekkel. 

 Viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan. 

 Legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek. 

 Köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően, vagy a felnőtt által 

megengedett formában. 

 Tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait. 

 Becsüljék meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát. 

 Igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 

személyiségeit és hagyományait. 

 Vegyenek részt iskolánk hagyományainak ápolásában. 

 Óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit. 

 Vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sportoljanak rendszeresen. 

 Legyenek nyitottak, érdeklődőek. 

 Iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget. 

 Vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein. 

 Működjenek együtt társaikkal. 

 Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi 

feladataiknak. 

 Fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon. 

 Az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban. 

 Az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják. 

 Az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el. 

 Távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják. 

 A tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal. 

 Az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg. 
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 Segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában. 

 Védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet. 

 Ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is 

figyelmeztessenek. 

 Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek 

meg (ne viseljenek feltűnő nagyméretű ékszert; hajuk, körmük, arcuk ne legyen 

kifestve). 

 Az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing vagy blúz, 

illetve sötét nadrág vagy szoknya) jelenjenek meg. 

 Ne hozzanak az iskolába olyan dolgokat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a 

tanuláshoz. 

 Tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének 

megőrzését szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek. 

 Ne hozzanak az iskolába, ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket (elsősorban 

dohányárut, szeszesitalt, drogot). 

 Az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda 

valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskola titkárságán. 

 Ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere). 

 Ne folytassanak az iskolában politikai célú tevékenységet. 

6. A TANULÓK JOGAI 

Az iskolában érvényesülő tanulói jogok kiemelt területei 

 Tájékozódáshoz való jog: amely kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. 

 Kérdés intézésének joga: A tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi 

ügyben kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az Intézményi 

Tanácshoz, a Szülői Munkaközösséghez, a diákönkormányzathoz. 

 Érdemi válaszhoz való jog: A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől 

számított tizenöt napon belül - az Intézményi Tanácstól, a Szülői Munkaközösségtől a 

tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ kell kapnia. 



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 
(OM: 035980) 

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. 
 

 

8 

 

 

 

 Tájékozódási jog: A tanulónak joga van tájékoztatást kapni a személyét és 

tanulmányait érintő valamennyi kérdésről. 

 Véleményezési jog: amely kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló 

egyénileg vagy valamely választott képviselő, tisztségviselő útján, illetve 

tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával. 

 Részvételi jog: amely kiterjed az iskolában működő tanulóközösségekre, valamint az 

iskola által szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra. 

 Választójog: A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség 

esetében. 

 Kezdeményezési jog: A tanuló kezdeményezheti diákönkormányzat vagy diákkör 

létrehozását, valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcsolatosan. 

 javaslattevő jog: amely kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg 

vagy valamely választott képviselő, tisztségviselő útján, illetve tanulóközösségen 

keresztül élhet ezzel a jogával. 

 Használati jog: amely kiterjed az iskola létesítményeinek, helyiségeinek, 

berendezéseinek és eszközeinek használatára. 

 Szociális támogatáshoz való jog: A tanuló egyéni körülményei alapján - kérelmére - 

jogszabályi előírásoknak megfelelően szociális támogatásban részesülhet, amennyiben 

az ilyen jellegű támogatásra a fedezet az iskola költségvetésében rendelkezésre áll. 

 Jogorvoslathoz való jog: A tanuló jogai megsértése esetén - jogszabályban 

meghatározottak szerint - jogorvoslati eljárást indíthat. 

 Nyilvánossághoz való jog: A tanuló jogai megsértése esetén igénybe veheti a 

nyilvánosságot. 

 Vallásgyakorlással összefüggő jog: A tanuló szabadon gyakorolhatja vallását a nem 

állami és nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben is. 

Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók közösségein 

keresztül gyakorolhatják. 
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7. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT 

SZOLGÁLÓ SZABÁLYOK 

7.1. A tanuló kötelességei 

 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 

 Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket. 

 Tartsa be, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől 

hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat. 

 Azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy 

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli 

eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy 

balesetet észlel, azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt 

állapota lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült. 

 Ismerje meg az épület kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti gyakorlatában; 

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) 

esetén pontosan tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület 

kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

 Az intézményben elvárjuk a tiszta, rendezett megjelenést. 

 Intézményünkben nem támogatott a tanulók körében: 

 a hajfestés, 

 a műköröm viselése, 

 a szem és arcfestés (kivétel: iskolai zenés rendezvények), 

 a körömlakk használata (kivétel: iskolai zenés rendezvények, ill. színtelen v. 

fehér), 

 a kihívó ruházat viselése. 

 Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken a dohányzás, szeszes ital 

illetve bármilyen tudatmódosító szer tartása és fogyasztása tilos. 

 Tilos a tanítási órákon a tanár engedélye nélkül étkezni és innivalót fogyasztani, tilos 

továbbá az iskola területén rágógumizni és szotyolázni. 
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7.2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön 

szabályok, melyeket a testnevelő tanár év elején ismertet. 

 A tanuló tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. 

 A sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – az 

előírásoknak megfelelően sportfelszerelést - tornacipő vagy edzőcipő, fehér póló, vagy 

trikó, fekete tornanadrág, melegítő, fürdő felszerelés - kell viselniük. 

 A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót és póthajat a balesetek megelőzése miatt. 

 A sportpályát és a sportfelszereléseket, eszközöket a tanulók csak tanári felügyelettel 

használhatják. 

7.3. Iskolaorvos 

 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben az 

iskolaorvos és a védőnő biztosítja. A betegjogi törvényből származó jogok alapján az 

egészségügyi ellátásról a szülőt két nappal a vizsgálat előtt tájékozatni kell. A szülőnek joga 

van az ellátást nem igénybe venni, amit az ellátás előtt egy nappal írásban kell közölni az 

osztályfőnökkel. 

Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 fogászat: évente két alkalommal, 

 belgyógyászati vizsgálat: kétévente, 

 szemészet: évente egy alkalommal, 

 a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal. 

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente több 

alkalommal. 
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8. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

8.1. Az osztályközösség 

 Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség, illetve a tanulócsoport élén – mint pedagógusvezető – az 

osztályfőnök áll. Az összevont osztályokba járó tanulók egy tanulócsoportot alkotnak. 

Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának 

szervezésére – két fő képviselőt (küldöttet) választanak az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségébe. 

8.2. A diákkörök 

 Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök 

működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti 

csoport, stb. 

 A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az intézményvezetőnek az adott tanévet 

megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői 

munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – 

az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv 

elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

 A diákköröket nevelő, szülő vagy az intézményvezető által felkért nagykorú személy 

vezeti. 

 Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola 

tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú 

személynek kell segítenie.  

A diákkör megalakulását az intézményvezetőnek be kell jelenteni, és a diákkör működésének 

helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével 

kapcsolatosan be kell szerezni az intézményvezető egyetértését. 

A diákkörökbe a tanulóknak májusban, de legkésőbb tanév elején kell jelentkezniük, és a 

diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. 
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8.3. Az iskolai diákönkormányzat 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, 

valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A 

diákönkormányzat tevékenységét az intézményvezető által megbízott nevelő segíti. 

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. 

A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt 

a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségének véleményét. 

 A DÖK az iskolavezetéssel a választott képviselőin keresztül tartja a kapcsolatot. 

8.4. Az iskolai diákközgyűlés 

 Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni, melyek 

időpontját az éves munkaterv tartalmazza. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév 

májusában a diákönkormányzatot segítő pedagógus és az intézményvezető a felelős. Az iskolai 

diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 

 A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az 

intézményvezető tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói 

jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak 

végrehajtásának tapasztalatairól. 

9. A TANULÓK, A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról  

 az iskola igazgatója hirdetéseken 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan 

szóban és az elektronikus naplón keresztül tájékoztatják.  
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 A tanulók és szüleik a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján – az intézményvezetőhöz, az osztályfőnökükhöz, az 

iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

 A tanulók és a szüleik kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

intézményvezetőjével, nevelőivel, a nevelőtestülettel, az Intézményi Tanáccsal vagy a Szülői 

Munkaközösséggel. Véleménynyilvánításával a tanuló órán a tanár munkáját nem 

akadályozhatja, azt az emberi méltóság tiszteletben tartásával teheti meg. 

 A szülőket a nevelők, osztályfőnökök az iskola egészének életéről, a tanulók egyéni 

haladásáról, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az alábbi módon tájékoztatják: 

 A családlátogatásokon, 

 a szülői értekezleteken, 

 a nevelők fogadóóráin, 

 a nyílt tanítási napokon, 

 a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken. 

Írásban 

 Elektronikus naplón keresztül, 

 valamint az első és második évfolyamon a félévi, és az első évfolyamon a tanév végi 

értékelő lapokon. 

Az iskola intézményvezetője 

 A különböző fórumokon, rendezvényeken, 

 a Szülői Munkaközösség ülésén minden félév elején, 

 az Intézményi Tanács ülésén félévente, 

 az iskola honlapján és Facebook oldalán keresztül folyamatosan tájékoztatja. 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv 

tartalmazza.  
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 A tanulónak, illetve szüleinek joga van jogorvoslattal élni az őket érintő döntésekkel 

kapcsolatban. Észrevételeiket az intézményvezetőnél, vagy bármely nyilvános fórumon 

tehetik meg. A tanulónak joga, hogy kérdéseire érdemi választ kapjon tanáraitól. 

 A tanuló nyilvántartott adataiba a tanuló és a szülő az osztályfőnökkel előre 

egyeztetett időpontban betekintést nyerhet. 

 A szülőnek és a tanulónak lehetősége van arra, hogy független vizsgabizottság előtt 

adjon számot a tanuló a tudásáról, amennyiben a nevelőtestület által adott érdemjeggyel nem 

ért egyet. 

10. AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

 

 Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót 

használ. 

 Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal 

rendelkező számítógép segítségével megtekinthetik. 

 A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után – 

hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, 

osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások 

igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket. 

 Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést 

igényelhetnek. 

 Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti 

értesítések, üzenetek küldésére is használhatják. 

 Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja 

használni az e-naplót, az osztályfőnök az elektronikus naplóból kinyomtatott 

dokumentumot (érdemjegyeit, osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a 

mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó 

különböző bejegyzéseket) hivatalosan kiküldi a szülőnek havi rendszerességgel.  

 A szülő az elektronikus napló megtekintésével veszi tudomásul a jegyeket, 

osztályzatokat és az iskola közléseit.
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11. KÜLÖNÖS ADATOK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYAI 

 Intézményünk honlapján bárki számára személyazonosításra alkalmatlan formában, 

korlátozástól mentesen, kinyomtatható és kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a 

nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő 

hozzáféréssel minden tanév első napjáig, illetve szükség, aktuálissá válásuk szerint közzé kell 

tenni a következő adatokat.  

 A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához. 

 A nevelő-oktató munkát segítők számát, évenként feltüntetve. 

 Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve. 

 Az intézményünk évismétlési mutatóit. 

 A szakkörök igénybevételi lehetőségét, a mindennapos testedzés lehetőségeit. 

12. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 

 Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig Cserkeszőlőben 700- 1900 óráig, 

Szelevényen 700-1800 óráig, Tiszasason 700-1630 óráig vannak nyitva. 

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 700 órától a tanítás végéig, 

illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. Az iskolába a tanulóknak reggel 

745 percig kell megérkezniük. Jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a folyosón történik a 

gyülekezés. A tízórai szünetek kivételével a tantermek óraközi szünetekben zárva vannak. 

Jelző csengetés figyelmezteti a tanulókat a tanítási óra kezdete előtt. 

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

1. óra:   800 -  845 

2. óra:    900 -  945 

3. óra:   1000 - 1045 

4. óra:  1055 - 1140 

5. óra:   1150 - 1235 

6. óra:  1245 - 1330



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 
(OM: 035980) 

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. 
 

 

16 

 

 

 

A tanulóknak az időjárástól függően 745-ig, valamint az óraközi szünetekben az egészséges 

életmód kialakítása érdekében- az udvaron célszerű tartózkodniuk. 

Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a tantermekben, illetve a 

folyosón maradhatnak. 

Az első és a második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a napközis tanulók az ebédlőben, 

a többiek az aulában étkezhetnek. 

 A tanuló miután belépett az iskola épületébe, azt csak a szülő személyes vagy írásbeli 

kérésére hagyhatja el. Ezt az írásbeli kérvényt osztályfőnökének (távolléte esetén az 

intézményvezető vagy az intézményvezető - helyettes), az ügyeletes tanárnak vagy a részére órát 

tartó szaktanárnak kell bemutatni. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából 

való távozásra az intézményvezető vagy az intézményvezető - helyettes adhat engedélyt. 

 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 

Cserkeszőlőben 800 óra és 1600 óra között, a tagintézményekben a kijelölt napokon. 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a 

szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 

használhatják.  

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőtől engedélyt kaptak.  

Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényeken minden tanuló részt 

vehet.  

13. A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBEN TARTÁSÁBAN, 

A TANÍTÁSI ÓRÁK, AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN 

 Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

 Az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, s ezért a váltócipő használata kötelező. 
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 A tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott 

előírások betartásáért. 

Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre 

társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 

 Az iskolában osztályonként két-két hetes működik. 

A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.  A hetesek 

feladatai: 

 Gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb. 

az órát tartó nevelő utasításai szerint). 

 A szünetben a termet kiszellőztetik. 

 A nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére. 

 Az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat. 

 Ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, 

értesítik az igazgatóságot. 

 Az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 

Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján - különféle tantárgyi 

felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszereléseinek és házi feladatinak 

ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tárgyi felelős lehet: 

leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős. 

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában 

a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A 

tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv 

tartalmazza. 

14. A TANULÓK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA 

 A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozásokról igazolni kell. 
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A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól 

mentesítést – indokolt esetben – az intézményvezető adhat. 

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

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

az osztályfőnöknek.  

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

 a tanév során összesen három napig terjedő mulasztás esetén szülői 

 három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással 

igazolhatja mulasztását  

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

 Ha a mulasztás eléri a tanév végére a 250 órát, illetve a tantárgyi órák 30%-át, akkor a 

tanuló osztályozó vizsgát tehet, amennyiben a nevelőtestület engedélyezi.  

Az iskola köteles a szülőt írásban értesíteni a tanuló első alkalommal történő igazolatlan 

mulasztásakor. Ha a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti 

szolgálattal felveszi a kapcsolatot.  

A 10 igazolatlan órát meghaladó hiányzásról az illetékes gyámügyi előadót, 50 igazolatlan óra 

esetén a járási hivatalt értesíteni kell. 

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

távolmaradását. 

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

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

elektronikus naplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell adni, és 

amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.  

15. TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE 

Az iskolai térítési díjakat a települések önkormányzatainak szabályzata alapján az 

Önkormányzatok részére kell befizetni. 
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16. TANULÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK 

A tanulónak joga van az adottságainak megfelelő oktatás igénybevételére. 

 A tanulónak harmadik osztály fél év végén van lehetősége arra, hogy idegen nyelvet 

válasszon, német és angol közül, de aránytalanság esetén az igazgatóság dönt a magyar nyelv 

és irodalom jegy alapján. 

 A nyolcadik osztályos tanulók a továbbtanuláshoz kapcsolódó információkat és 

segítséget az osztályfőnöküktől kapják. 

 Az iskolában vendégtanulói jogviszonyt létesítő tanulókra az iskolai SZMSZ és 

Házirend betartása kötelező. 

 A tanulóknak joga, hogy a témazáró dolgozat írásáról egy héttel korábban 

értesüljenek. Egy napon csak két témazáró dolgozat íratható, nem számít témazárónak az 

írásbeli felelet. 

16.1.A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 

 

 osztályozó vizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 

 

Az osztályozó vizsgával a félévi, ill. az év végi osztályzatok megállapítása történik. 

Intézményünkben osztályozó vizsgát tesznek azok a tanulók, akik arra jelentkeznek, illetve 

akik számára a nevelőtestület határozata előírja. Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és 

egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását 

szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. Az osztályozó vizsga 

követelményeit a Házirend melléklete tartalmazza. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 
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 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve. 

 Engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget. 

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát, félévkor a százhuszonöt tanítási órát meghaladja, és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, és 

ezt igazolja. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen 

osztályzatot kapott. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei 

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 

kapják meg. 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TA GOZAT 

Magyar nyelv írásbeli szóbeli  

Magyar irodalom írásbeli szóbeli  

Idegen nyelv írásbeli szóbeli  

Matematika írásbeli szóbeli  
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Erkölcstan  szóbeli  

Környezetismeret írásbeli szóbeli  

Ének-zene  szóbeli gyakorlati 

Vizuális kultúra   gyakorlati 

Életvitel és gyakorlat   gyakorlati 

Testnevelés és sport   gyakorlati 

 

FELSŐ TA GOZAT 

Magyar nyelv írásbeli szóbeli  

Magyar irodalom írásbeli szóbeli  

Idegen nyelvek írásbeli szóbeli  

Matematika írásbeli szóbeli  

Erkölcstan írásbeli szóbeli  

Történelem     írásbeli szóbeli  

Természetismeret     írásbeli szóbeli  

Fizika írásbeli szóbeli  

Kémia írásbeli szóbeli  

Biológia írásbeli szóbeli  

Földrajz írásbeli szóbeli  

Ének-zene  szóbeli gyakorlati 

Hon- és népismeret  szóbeli  

Vizuális kultúra     írásbeli       szóbeli gyakorlati 

Informatika  szóbeli gyakorlati 

Életvitel és gyakorlat   gyakorlati 

Testnevelés és sport   gyakorlati 

 

17. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

 Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán 

kívüli foglalkozásokat szervezi: 

17.1.Egész napos nevelés 

 Az iskola sajátosságainak megfelelően az iskolában tanítási napokon a délutáni 

időszakban az első-nyolcadik évfolyamon egész napos nevelés működik.  
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 A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport 

üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott 

(minimum 8 fő esetén). Jelentkezni tanév végén, illetve tanév során az osztályfőnök által 

kiadott jelentkezési lapon lehetséges.  

17.2. Diákétkeztetés 

 A napközi-otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, 

uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola 

tízórait, ebédet (menzát) biztosít. Jelentkezés az iskolatitkárnál lehetséges. A tanév első 

napjára az iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki az évnyitón jelzi 

az iskolatitkárnak. A tanuló hiányzását a szülő köteles a lehető leghamarabb bejelenteni, 

térítésmentes étkező esetén is. Az iskolai munkába való visszatérést is jelezni kell.  

17.3. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások 

 Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Jelentkezni tanév végén az 

osztályfőnök által kiadott jelentkezési lapon lehetséges. Szakkörök indítása megfelelő létszám 

esetén lehetséges, de a minimális létszám 8 fő. 

17.4. Iskolai sportkör 

 Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 

sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai 

és iskolán kívüli sportversenyekre. Jelentkezni tanév végén az osztályfőnök által kiadott 

jelentkezési lapon lehetséges. 
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17.5. Szakkörök (”Te órád”) 

 A különféle szakkörök/„Te órád” működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök/„Te órád” jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, 

technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi 

alapján is. A szakkörök/„Te órád” indításáról - a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembevételével ˇ- az intézményvezető dönt. Szakkör vezetését - az 

intézményvezető beleegyezésével - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

Jelentkezni tanév végén az osztályfőnök által kiadott jelentkezési lapon kell. 

17.6. Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

 A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen 

szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is 

felkészítjük.  

17.7. Kirándulások 

 Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára 

kirándulásokat szervezhetnek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

17.8. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

 Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik 

a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és 

költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
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17.9. Szabadidős foglalkozások 

 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős 

rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 A szabadidős tevékenységekről az iskolai szabályokat megsértő tanulók eltilthatók. A 

rendezvényekről való eltiltás a tantestület, valamint a Diákönkormányzat hatásköre. 

17.10. Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 

Az iskola a tanulók számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

A Komplex Alapprogram keretében az alábbi tanórán kívüli foglalkozások szervezésére 

kerül sor:  

Alprogrami foglalkozások:  

Osztályonként minden alprogram heti egy órában a délutáni alprogrami foglalkozások 

(Testmozgásalapú alprogram [TA], Művészetalapú alprogram [MA], Digitális alapú 

alprogram [DA], Logikaalapú alprogram [LA], Életgyakorlat-alapú alprogram [ÉA]) kerül 

bevezetésre. 

Az alprogramok mellett a délutáni időszakban az érdeklődéshez és egyéni igényekhez 

igazított, szintén délután szervezett, ún. „Te órád” foglalkozás heti 1-3 órában ajánlott.  

A „Te órád” a diák által szabadon választható, a tanuló érdeklődéséhez, az és az iskola 

lehetőségéhez igazított foglalkozás. Ez lehet beszélgető óra, játék, egyéni differenciálás, 

felzárkóztatás és tehetséggondozás is, és akár egyéni, akár kiscsoportos, akár osztály, 

korcsoport, érdeklődési kör szerint stb. szervezett is.  

A mindennapos testnevelés kapcsán a Testmozgásalapú alprogram tartalmainak 

megvalósításával az iskolai sportkör (3 + 2 óra rendszerű) is gazdagítható, megvalósítható. 
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17.11. Iskolai könyvtár 

 A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 

segíti. Szolgáltatásait a tanulók a könyvtár nyitvatartási idejében, a tanítás befejezése után 

egyénileg is igénybe vehetik. A tartós tankönyvekkel kapcsolatos szabályokat az SZMSZ 

tartalmazza. 

 Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon az előre kifüggesztett 

időpontokban tart nyitva. A nyitvatartási idő úgy lett meghatározva, hogy azt a délelőtt és 

délután az iskolában tartózkodó tanulók egyaránt igénybe vehessék.  

 A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai 

dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre 

szól. 

17.12. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

 A tanulók igényei alapján az intézményvezetővel történt előzetes megbeszélés után 

lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, 

számítógépek stb.) a tanulók – tanári vagy szülői felügyelet mellett – egyénileg vagy 

csoportosan használják. 

 Az óraközi szünetekben és a tanórán kívüli foglalkozásokon és szüneteiben a 

magatartási elvárások ugyanazok, mint a tanítási órákon. 

 A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 1400 óra és 1600 óra között 

szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.  

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a 

tanulónak az előző tanév végén kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 

 A felzárkóztató foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 

eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató 

foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 

intézményvezető adhat. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.  
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17.13. Hit- és erkölcstan, etika 

 Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit-és erkölcstan oktatást 

szervezhetnek a tanítás rendjéhez igazodva. A hit-és erkölcstan, vagy etika órákon való 

részvétel a tanulók számára kötelező. A tanulók részvétele ezeken az órákon a 2013/2014. 

tanévtől felmenő rendszerben kötelezően választható. 

A komplex órák bevezetésével az alábbi napirend kerül kialakításra: 

8.00 - 8.45 Ráhangolódás (Minden hétfőn) 

8.45 – 9.00 Tízórai szünet (alsó) 

9.00 - 9.45 tanóra 

9.45 - 10.00 Tízórai szünet (felső) 

10.00 - 10.45 tanóra 

10.55 - 11.40 tanóra 

11.50 - 12.35 tanóra, ebéd (alsó) 

12.35 - 12.45 játék - szabadidő, ebéd (felső) 

12.45 - 12.55 tanóra, játék – szabadidő „Te órád!” 

12.55 - 13.30 tanóra, játék – szabadidő „Te órád!” 

13.30 - 14.00 játék – szabadidő „Te órád!” ebéd (felső) 

14.00 – 14.45 

A „Te órád” – fakultatív módon, egyéni 

elhatározás alapján (Természettudomány, angol 

nyelv, német nyelv, művészet, sport, informatika) 

14.45 – 15.00 uzsonna 

15.00 - 15.45 Alprogrami foglalkozások 

15.45 – 16.20 Buszok indulása, ügyelet 
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18. A DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Intézményünk a tanulók számára a tanítási órák befejezésétől 16 óráig különböző 

foglalkozásokat kínál, és biztosítja a másnapi tanítási órákra való felkészülést. Ezek között van 

kötelezően és szabadon választható elfoglaltság is. Ezeket a foglalkozásokat előzetes jelentkezés 

alapján lehet igénybe venni. 

A foglalkozásokról való hiányzást a szülőnek igazolni kell. A szülő három alkalommal igazolhat 

hiányzást. Betegség esetén orvosi igazolást kell bemutatni. A nem kötelező foglalkozásokról a 

szülő írásbeli kérvénye alapján az intézményvezető adhat felmentést. 

Az alprogrami foglalkozásokról, napközis foglalkozásról való hiányzást is a szülőnek 

igazolnia kell. 

A tanuló az alprogrami foglalkozásokról, napközis foglalkozásról csak a szülő személyes 

vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - a 

tanuló eltávozására az szaktanár, osztályfőnök, intézményvezető vagy az intézményvezető - 

helyettes engedélyt adhat.  

19. A TANULÓK JUTALMAZÁSA 

Azt a tanulót, aki 

 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 

Jutalmazásra a tantestület, az osztályfőnök, a szaktanár, a diákönkormányzat, illetve vezetője 

tehet javaslatot az év végén aktuális jutalmazások előtt. 
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Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 napközis nevelői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatóhelyettesi dicséret, 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret. 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

 Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet kap, melyet az iskola 

közössége előtt vehet át. 

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

20. A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 

 vagy igazolatlanul mulaszt büntetésben lehet részesíteni. 
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Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 nevelői figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 tantestületi figyelmeztetés, 

 tantestületi intés, 

 tantestületi megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés, 

 igazgatói megrovás. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyától függően el lehet térni.  

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s 

a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni.  

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek 

 Az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása. 

 Az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása. 

 A szándékos károkozás, 

 Az iskola nevelői és alkalmazottai és tanulótársai emberi méltóságának megsértése. 

 Ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 

előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az 

intézményvezető vagy a nevelőtestület dönt. 
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A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az Intézményi SZMSZ 

tartalmazza. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

 Az elveszett iskolai okmányok (ellenőrző, bizonyítvány) árát a pótláskor a tanulónak 

ki kell fizetni. 

 A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola intézményvezető határozza meg. 

 Az a tanuló, aki a Házirendben foglaltakat enyhébb fokban megszegi, igazolatlanul 

mulaszt, fegyelmező intézkedésben részesítendő. 

Az intézkedések formái 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

Az esetek súlyosságát tekintve a fokozatosságtól el lehet térni. Az írásos intézkedés előtt 

szóbeli figyelmeztetésben vagy intésben kell részesíteni a tanulót, kivéve, ha cselekményének 

súlya azonnali írásos intézkedést tesz szükségessé. Ezt az elektronikus naplóba is be kell írni. 

 Fegyelmi büntetésben kell részesíteni a tanulót, ha kötelességét szándékosan és 

súlyosan megszegi. A fegyelmi eljárás lefolytatására, a büntetés kiszabására a nevelőtestület 

megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. Tagjait az intézményvezető bízza meg. A 

felelősségre vonás eljárásmódjára a Kt. rendelkezései az irányadók. /részletek SZMSZ-ben/ 

A fegyelmik formái: 

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 kedvezmény, juttatás megvonása 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, iskolába
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Fegyelmi felelősségre vonást osztályfőnök, szaktanár, osztályközösség, diákközösség, 

diákönkormányzat, szülői szervezet tehet, kezdeményezhet. 

A fegyelmi eljárás menete 

 a tanuló és szülőjének meghallgatása  

 a DÖK véleményének meghallgatása 

 a nevelőtestület dönt 

A szülő és a gyermek távolléte esetén is lefolytatható a törvényi előírásoknak megfelelően a 

tárgyalás, ennek eredményéről a szülőt az osztályfőnök írásban tájékoztatja. 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás: 

A szülői szervezet és diákönkormányzat közösen kezdeményezhet fegyelmi eljárást 

megelőző, egyeztető eljárást a szülői szervezet és a diákönkormányzat közös szervezésében. 

21. AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK HASZNÁLATA AZ 

ISKOLÁBAN 

 A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más 

dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, 

vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre. 

Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.), valamint nagyobb összegű 

pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével– rendkívül szükséges esetben – 

hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a tanulók 

megőrzésre leadhatják az iskolatitkári irodában. 

Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz 

nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy 

bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az 

engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén 

visszakapja. Ez a rendelkezés vonatkozik a mobiltelefonokra is.  
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Mobiltelefont és más szórakoztató elektronikai eszközt csak szülői kérésre, intézményvezetői 

engedéllyel hozhatnak a tanulók az iskolába, azt csak tanári engedéllyel kapcsolhatják be. 

Közérdekű és sürgős hívások kezdeményezésére a tanulók használhatják a titkárságon 

található telefonkészüléket. Fotó, videó- vagy hangfelvétel csak engedéllyel készíthető! 

A tanuláshoz nem szükséges tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. 

 A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az 

engedélyt az osztályfőnöknek be kell jelenteni. A kerékpárt az iskola területén csak tolni 

lehet, és azt az udvar kijelölt részén lezárva kell tartani. A kerékpár megőrzéséért és esetleges 

megrongálásáért az iskola nem vállal felelősséget. 

22. A TANULÓK NAGYOBB CSOPORTJA ÉS NAGYOBB KÖZÖSSÉGE 

A tanulók nagyobb közösségének minősül a tanulói létszám 50 %-a. 

A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó 

tanulókat érinti, illetve egy tanulói közösség teljes létszámának megfelelő tanulói érintettség. 

A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb 

közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek. 

23. GYERMEKVÉDELEM, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD 

A tanulónak joga van a családját érintő kérdések és emberi méltóságának tiszteletben 

tartásához. 

Az iskolában tilos  

 bármiféle testi és lelki erőszak alkalmazása, 

 bármiféle megkülönböztetés vallási vagy etnikai alapon, 

 az önbíráskodás. 

24. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK 

 Az intézmény jó hírnevének megőrzése, fejlesztése, a hagyományok ápolása minden 

tanulónknak, dolgozónknak kötelessége. Feladatainkat éves munkatervünkben határozzuk 

meg. 
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 Magyarország állami ünnepeit megismertetjük tanítványainkkal. Az ünnepélyeket 

iskolai keretben az esedékesség napját megelőző napon rendezzük. Az ünnepélyeken és 

megemlékezéseken a tanulóknak az ünnephez méltóan ünneplő ruhában kell megjelenni. 

 Március 15. 

 Június 4. 

 Október 6. 

 Október 23. 

25. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 

 Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve 

az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény 

épületét, felszerelését veszélyezteti.  

25.1. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.), 

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézményvezetővel, illetve valamely intézkedésre 

jogosult felelős vezetővel. 

25.2. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 intézményvezető vagy helyettese  

 munkavédelmi felelős 

Amíg a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre nem érkeznek, az órát tartó 

tanár intézkedéseit kell követni.  
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A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! 

26. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 

 Kerettel nem rendelkezünk. Szociális támogatásra a gyermekvédelmi felelős terjeszti 

fel az illetékes önkormányzati bizottsághoz az arra jogosultnak látott tanulót. 

Az osztályfőnökök feladata a rászorultsági esetek feltárása és a segítségnyújtás 

kezdeményezése. 

27. A NEM ALANYI JOGON JÁRÓ TANKÖNYVTÁMOGATÁS 

 Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai 

könyvtár állományból biztosítjuk.  

A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus 

kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a 

könyvtárból. 

A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az intézményvezető 

által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az intézményvezető tájékoztatja a szülőket a 

megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői 

munkaközösség véleményezze. Az intézményvezető elektronikus formában megküldi a 

tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő 

nyilatkozatát. 

 

28. A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak 

figyelembevételével az intézményvezető készíti el. A házirend tervezetét megvitatják a 

negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok, és véleményüket küldötteik útján eljuttatják az 

iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket 

összesíti, és erről tájékoztatja az iskola intézményvezetőt. 
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A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az 

intézményvezetőjének. A házirend tervezetéről az intézményvezető beszerzi az iskolai szülői 

szervezet (SZMK) véleményét is. 

 Az intézményvezető a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint az SZMK véleményének 

figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az 

intézményvezető beszerzi a diákönkormányzat egyetértését, valamint a szülői szervezet 

véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az intézményvezető 

jóváhagyásával lép hatályba. 

 Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az intézményvezető, a 

nevelőtestület, a diákönkormányzat vezetősége vagy a szülői szervezet. A házirend 

módosítását az 1-6. pontban leírt módon kell végrehajtani és az intézményvezetőnek írásban 

leadni, melyet az intézményvezető 30 napon belül a nevelőtestület elé terjeszt. A 

nevelőtestület döntéséről az intézményvezető írásban tájékoztatja a javaslattevőt.  

29. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Ez a házirend 2019. szeptember 01. napján – az intézményvezető jóváhagyásával – lép 

hatályba. 

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 1-11/2/2015/f. határozattal elfogadott, 2015. szeptember 

1. napján hatályba lépett „A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje”. 

A házirendbe foglalt rendelkezésekkel egyetértett az iskola nevelőtestülete, az Intézményi 

tanács, a szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat.  

Cserkeszőlő, 2019. augusztus 30. 

 

 

          Molnárné Kis Erika 

             intézményvezető 
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30. A HÁZIREND ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRAVONATKOZÓ 

ZÁRADÉKOK 

 

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendjét a Cserkeszőlői Petőfi Sándor 

Általános Iskola Nevelőtestülete a 2019. szeptember 16-án tartott Nevelőtestületi értekezletén 

elfogadta. 

Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyv és jelenléti ív. 

 

          Molnárné Kis Erika 

            intézményvezető 

 

 

Az Intézményi Tanács a Házirend elfogadásának időszakában az Önkormányzati választások 

miatt nem volt határozatképes. 

 

 

        Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella 

          elnök 

 

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendjét a Cserkeszőlői Petőfi Sándor 

Általános Iskola Diákönkormányzata a 2019. szeptember 17-én tartott ülésén véleményezte, 

és elfogadta. 

Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyv és jelenléti ív.  
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A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendjét a Cserkeszőlői Petőfi Sándor 

Általános Iskola Szülői Munkaközössége Cserkeszőlő a 2019. szeptember 18-án tartott ülésén 

véleményezte, és elfogadta. 

Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyv és jelenléti ív.  

       

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendjét a Cserkeszőlői Petőfi Sándor 

Általános Iskola Szülői Munkaközössége Szelevény a 2019. szeptember 24-én tartott ülésén 

véleményezte, és elfogadta. 

Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyv és jelenléti ív.  

        

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendjét a Cserkeszőlői Petőfi Sándor 

Általános Iskola Szülői Munkaközössége Tiszasas a 2019. szeptember 26-án tartott ülésén 

véleményezte, és elfogadta. 

Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyv és jelenléti ív.  
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MELLÉKLET 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 

Alsó tagozat 

 

Matematika 1. évfolyam 

I. félév II. félév 

Ismerje a számokat 10-ig. 

Tudjon 10-es számkörben számok 

összehasonlítását végezni. 

Ismerje a számok szomszédait. 

Tudjon 10-es számkörben műveletet végezni. 

Ismerje a számokat 20-as számkörben. 

Ismerje a számok tulajdonságait, szomszédait. 

Legyen képes műveletek végzésére 20-as 

számkörben. 

Adott szabályú sorozatot tudjon folytatni. 

 

Matematika 2. évfolyam 

I. félév II. félév 

Ismerje a számokat 50-ig. 

Tudja a számok szomszédait felsorolni, 

relációkat felismerni. 

Végezze a tanult műveleteket 50-es körben. 

Adott szabályú sorozatot folytasson. 

Legyen képes egyszerű szöveges feladat 

megoldására. 

Legyen képes egyszerű nyitott mondat és 

szabályjáték megoldására. 

Tudja a tanult műveleteket alkalmazni 

egyszerű szöveges feladatok során. 

Tudja a szorzó és bennfoglaló táblát. Ismerje 

a számokat 100-ig. Végezze a tanult 

műveleteket 100-as körben. 

Legyen képes a testek és a síkidomok 

megkülönböztetésére. 

 

Matematika 3. évfolyam 

I. félév II. félév 

Ismerje a számokat 1000-es körben 

Tudja a számok szomszédait, ismerje 

tulajdonságait 

Legyen képes összehasonlítások végzésére 

A tanult írásbeli műveletek megoldásában 

legyen jártas 

Tudjon egyszerű szöveges feladatot 

értelmezni, megoldani. 

Tudja a számok tulajdonságait 

Legyen képes a tanult írásbeli műveletek 

végzésére 

Tudjon egyszerű szabályjátékot, nyitott 

mondatot megoldani önállóan vagy 

segítséggel 

A szöveges feladatokban alkalmazza a 

megismert írásbeli műveleteket. 
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Matematika 4. évfolyam 

I. félév II. félév 

Ismerje a számokat 10000-ig 

Tudja a számok szomszédait és 

tulajdonságait 

Képes legyen a tanult írásbeli műveletek 

megoldására 

Ismerje biztonsággal a szorzó és bennfoglaló 

táblát. 

Legyen képes a tanult írásbeli műveletek 

elvégzésére 

Tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap 

kerületét. 

Ismerje fel a kört, négyzetet, téglalapot, 

kockát, téglatestet, gömböt. 

Ismerje a szabványmértékegységeket. 

Tudjon egyszerűbb és összetettebb szöveges 

feladatot megoldani, az írásbeli műveletek 

alkalmazásával. 

 

Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam 

I. félév II. félév 

Beszéde legyen tiszta, érthető. 

Értse meg az egyszerű magyarázatokat, 

utasításokat. 

A kérdésekre egyszerű mondattal válaszoljon. 

Tudjon 2-3 rövid terjedelmű verset, 

mondókát. 

Ismerje fel az ABC kisbetűinek írott és 

nyomtatott formáit. 

Másoljon nyomtatottról és írottról rövid 

szavakat. 

Tudjon szótagolva olvasni. 

Mondanivalóját érthetően többszavas 

mondattal fejezze ki. 

Az olvasottak megértését bizonyítsa rajzzal. 

Olvasása váljon folyamatossá. 

Másolás útján írjon szavakat, mondatokat. 

Rövid szavak írása tollbamondás útján. 

 

Magyar nyelv és irodalom 2. évfolyam 

I. félév II. félév 

Olvasása váljon folyamatossá, kifejezővé. 

Az olvasottak megértését feladatok 

megoldásával bizonyítsa. 

Tollbamondás során alkalmazza a  

tanult helyesírási szabályokat. 

Tudjon 3 verset emlékezet útján felidézni. 

Olvasása legyen folyamatos. 

A szövegértését bizonyítsa feladatok 

megoldásával. 

Ismerje fel a kijelentő és a kérdő mondatot 

tudatosan. 

A tanult helyesírási szabályokat tudatosan 

alkalmazza. 

Helyesen válassza el a szavakat. 
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Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam 

I. félév II. félév 

Olvasása közelítsen az élőbeszédhez, legyen 

tagolt és kifejező. 

Szövegértését bizonyítsa feladatok 

megoldásával. 

A memoritert szöveghűen mondja el. 

Nevezze meg a tanult mondatfajtákat, és 

biztonsággal nevezze meg a tanult szófajokat. 

Helyesen alkalmazza a megismert helyesírási 

szabályokat. 

Képről önálló szövegalkotás írásban, 4-5 

mondatban. 

Olvasása váljon az élőbeszédhez hasonlóvá. 

Legyen szöveghű, kifejező. 

Szövegértését bizonyítsa feladatok 

megoldásával. 

Tudjon memoritert kifejezően elmondani. 

Ismerje fel a mondatfajtákat, a szófajokat 

szövegben, tudja csoportosítani. 

Tollbamondás után írja helyesen a tanult 

szókészlet szavait. 

Rövid elbeszélő fogalmazás írása, féloldalnyi 

terjedelemben. 

 

Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam 

I. félév II. félév 

Olvasása az élőbeszédnek megfelelő. 

Szövegértését bizonyítsa feladatok 

megoldásával. 

Mondjon rövid tartalmat. 

Ismerje fel a tanult szófajokat. 

Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

Elbeszélő fogalmazás írása, kb. egy oldalnyi 

terjedelemben. 

Olvasása legyen folyamatos, kifejező, az 

élőbeszédnek megfelelő. 

Szövegértését bizonyítsa feladatok 

megoldásával. 

Ismerje fel és csoportosítsa a tanult 

szófajokat. 

Tudatosan alkalmazza a tanult helyesírási 

szabályokat. 

Tudja a szókészlet szavait tollbamondás után 

helyesen leírni. 

Leíró fogalmazás készítése. 

 

Környezetismeret 1. évfolyam 

I. félév II. félév 

Legyen képes tájékozódni térben és időben. 

Tudja fő testrészeit megnevezni. 

Ismerje az évszakokat és jellemzőit. 

Ismerje és alkalmazza az egészséges életmód 

alapvető elveit. 

Tudjon összehasonlítani élőlényeket és 

élettelen dolgokat. 

Ismerje a helyes táplálkozási és higiénés 

szokásokat. 

Tudjon tájékozódni térben és időben. 

Ismerje a mesterséges és természetes 

életközösséget és tudja összehasonlítani. 

Ismerje fel a napszakok és évszakok 

változásával kapcsolatos összefüggéseket. 
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Környezetismeret 2. évfolyam 

I. félév II. félév 

Ismerje az időjárás elemeit. 

Tudja felismerni a halmazállapotokat. 

Legyen képes az anyagok csoportosítására 

tulajdonságaik szerint. Tegyen különbséget a 

mesterséges és természetes anyagok között. 

Tudja az időjárás elemeit és ismerje az 

ezekhez kapcsolódó szokásokat. 

Ismerje az egészséges életmód alapvető 

elemeit. 

Ismerje fel a természetvédelem fontosságát. 

 

Környezetismeret 3. évfolyam 

I. félév II. félév 

Tudja alkalmazni az egészséges életmód 

alapvető szabályait. 

Legyen képes az életközösségek 

kapcsolatainak bemutatására. 

Tudjon időt mérni. 

Ismerje az egészségmegőrzés fontosságát a 

betegségek elkerülése érdekében. 

Mutasson be egy természetes életközösséget. 

Ismerje a felelős fogyasztói magatartást. 

Legyen képes csoportosítani az élőlényeket 

adott szempontsor szerint. 

 

Környezetismeret 4. évfolyam 

I. félév II. félév 

Ismerje a felszíni formákat. 

Legyen képes Magyarországot elhelyezni a 

földrajzi térben. 

Tudja használni az informatikai és 

kommunikációs eszközöket. 

Tudja felsorolni a fő világtájakat és 

elhelyezni a térképen. 

Ismerje lakóhelye nevezetességeit. 

Ismerje Magyarország fő kulturális és 

természeti értékeit. 

Ismerje az energiatakarékosság fontosságát. 

Tudjon csoportosítani környezetünkben élő 

állatokat és jellemezze őket. 

Ismerje a növény részeit és növekedésének 

szakaszait. 

 

Idegen nyelv tantárgy 4. évfolyam 

I. félév II. félév 

Témakör, szókincs: bemutatkozás, 

napszaknak megfelelő üdvözlés; számok 

1-100-ig; osztálytermi tárgyak; színek; 

állatok; az angol ábécé betűi; családtagok; 

Nyelvtan: személyes névmások; létigék; 

birtoklás; főnevek többes száma 

A tanuló: Megérti az osztálytermi 

tevékenységekre vonatkozó, nonverbális 

eszközökkel támogatott, rövid és egyszerű 

Témakör, szókincs: térbeli viszonyokat kifejező 

elöljárószavak; ruhaneműk, vadon élő állatok; 

testrészek; a ház részei, bútorok; a hét napjai; 

sportok, szabadidős tevékenységek; ételek-

étkezés; napirend; hétköznapi cselekvéseket 

kifejező igék 

Nyelvtan: létezés: There is/are; helyviszonyok; 

birtoklás; egyszerű jelen idő; folyamatos jelen 

idő; időviszonyok 
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tanári utasításokat. 

Törekszik a célnyelvi normához közelítő 

kiejtésre, intonációra. 

Egyszerű szövegeket elolvas. 

A tanuló ismeri az ábécét, a tanult 

szavakat tudja betűzni. 

Számára ismert témákról, a környezetében 

előforduló tárgyakról, élőlényekről a 

nyelvtani szerkezetek segítségével tud 

mondatokat szerkeszteni. 

 

A tanuló: Megérti az ismert témákhoz 

kapcsolódó, egy-egy szóból, rövid mondatból 

álló kérdéseket és kijelentéseket. 

Ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű 

kérdéseket tesz fel. 

Számára ismert témákról mondatokat alkot. 

Lemásol, illetve leír rövid szavakat, mondatokat. 

Egyszerű írott szövegeket elolvas és megért. 

 

 

Technika tantárgy 1. évfolyam 

I. félév II. félév 

A család szerepének, időbeosztásának és 

egészséges munkamegosztásának 

felismerése, megértése. 

A hétköznapjainkban használatos anyagok 

felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok 

alapján. 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek 

ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír magabiztos 

alakítása. 

Építés mintakövetéssel és önállóan. 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott 

eszközök biztonságos, balesetmentes 

használata. 

 

Az elvégzett munkáknál alkalmazott 

eszközök biztonságos, balesetmentes 

használata. 

A munka közbeni célszerű rend, tisztaság 

fenntartása. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos 

gyakorlati alkalmazása. 

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. 

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. 
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Technika tantárgy 2. évfolyam 

I. félév II. félév 

A természeti, a társadalmi és a technikai 

környezet megismert jellemzőinek 

felsorolása. 

A család szerepének, időbeosztásának és 

egészséges munkamegosztásának megértése. 

A háztartási és közlekedési veszélyek 

tudatosulása, egészséges veszélyérzet. 

Példák ismerete az egészséges, korszerű 

táplálkozás és a célszerű öltözködés terén. 

Életkori szintnek megfelelő probléma 

felismerés, problémamegoldás. 

 

Életkori szintnek megfelelő probléma 

felismerés, problémamegoldás. 

Célszerű takarékosság lehetőségeinek 

ismerete. 

Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, szálas 

anyagok, textilek 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. 

Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos 

alkalmazása. Az alkalmakhoz illő kulturált 

viselkedés és öltözködés. 

 

Technika tantárgy 3. évfolyam 

I. félév II. félév 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Sikerélmények (a felfedezés és önálló 

próbálkozás öröme, a motiváló hatás 

érvényesülése tárgyalkotáskor). 

A hétköznapjainkban használatos anyagok 

felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok 

alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

 

Egyszerű tárgyak elkészítése 

mintakövetéssel. 

Munkaeszközök célszerű megválasztása és 

szakszerű, balesetmentes használata. 

A gyalogosokra vonatkozó közlekedési 

szabályok tudatos, készségszintű 

alkalmazása. 
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Technika tantárgy 4. évfolyam 

I. félév II. félév 

Mindennapokban nélkülözhetetlen praktikus 

ismeretek – háztartási praktikák – elsajátítása 

és begyakorlása. 

Sikerélmények (a felfedezés és önálló 

próbálkozás öröme, a motiváló hatás 

érvényesülése tárgyalkotáskor). 

A hétköznapjainkban használatos anyagok 

felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok 

alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

 

Sikerélmények (a felfedezés és önálló 

próbálkozás öröme, a motiváló hatás 

érvényesülése tárgyalkotáskor). 

A hétköznapjainkban használatos anyagok 

felismerése, tulajdonságaik megállapítása 

érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok 

alapján, a tapasztalatok megfogalmazása. 

Egyszerű tárgyak elkészítése 

mintakövetéssel. 

Munkaeszközök célszerű megválasztása és 

szakszerű, balesetmentes használata. 

A kerékpár használatához szükséges 

ismeretek elsajátítása. 

Aktív részvétel, önállóság és együttműködés 

a tevékenységek során. 

Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos 

gyakorlati alkalmazása. 

 

Rajz 1. évfolyam 

I. félév II. félév 

Képes a vizuális jelenségek megfigyelésére. 

Élményeit szabadon megjeleníti a síkban. 

Tud felismerhető jegyekkel ábrázolni 

tárgyakat, élőlényeket tanítói segítséggel. 

El tud készíteni egyszerű tárgyakat minta 

közvetítésével. 

Tud rajzolni, színezni, festeni. Agyagból, 

gyurmából mintázni. Az ollót és a ragasztót 

célszerűen használja. 

Megnevezi és önállóan alkalmazza a vizuális 

jelenségeket. 

Tud felismerhető jegyekkel ábrázolni 

tárgyakat, élőlényeket önállóan. 

El tud készíteni egyszerű tárgyakat saját 

elképzelései alapján. 

Sikeresen próbálkozik egyéb anyagokkal, 

eszközökkel, technikákkal. 

 

Rajz 2. évfolyam 

I. félév II. félév 

Tudja személyes élményeit megjeleníteni 

képi formában. 

Tudjon mintázni, gyurmával plasztikát 

létrehozni. 

Legyen képes egyszerű báb tervezésére. 

Tudjon egyszerűbb tárgyakat rajzolni 

modellezés után. 

Legyen képes egyszerűbb tárgyak 
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Legyen képes egyszerű lenyomat készítésére 

Tudjon szabályos vonal, folt és színritmusra 

épített sor- és terülődíszt alkotni. 

Segítséggel használja a megismert, gyakorolt 

ábrázolásai technikákat. 

ábrázolására közvetlen szemlélet és 

emlékezet útján. 

Legyen képes alkotótevékenységre és 

látványok, műalkotások szemlélésére néhány 

forma, szín, vonal, térbeli hely és irány 

felismerésére, használatára. 

Képes az alapvető térviszonyok jelölésére. 

Önállóan képes tárgyakat kitalálni, 

elkészíteni. Díszítésnél ötletes sorritmusokat 

és terülődíszt is alkalmaz. 

 

Rajz 3. évfolyam 

I. félév II. félév 

Tudja, mi a kontraszt. 

Ismerje a fő- és mellékszíneket. 

Tudja a tempera és vízfesték jellemző 

fogásait alkalmazni. 

Tudjon valamely eseményt, élményt 

vizuálisan megjeleníteni. 

Legyen képes egyszerű bábokat tervezni, 

megalkotni. 

Képes élményeinek, elképzeléseinek tudatos 

vizuális megjelenítésére. Felismerhetően 

ábrázol mozdulatokat, mozgáshelyzeteket. 

Gyermekkori sajátosságainak megfelelően 

tudjon jeleket felismerni, új jeleket 

alkalmazni a közlekedés vagy 

tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen. 

Ismerje lakóhelyének legalább egy nevezetes 

műalkotását. 

Tudja, mi a tájkép, csatakép, emlékmű, 

kisplasztika. 

Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-

technikát. 

 

 

Rajz 4. évfolyam 

I. félév II. félév 

Legyen képes személyes élményeik 

életkoruknak megfelelő szinten történő 

megjelenítésére képen és plasztikában. 

Legyen képes a valóság téri viszonyait 

rajzaiban takarással, feljebb-lejjebb 

helyezéssel, nagyságviszonyuk 

érzékeltetésével kifejezni. 

Ismerje a fő- és mellékszíneket, legyen képes 

a színek keverésére, a színárnyalatok 

megkülönböztetésére. 

Tudja a látványnak megfelelően 

meghatározni a rajzlap helyzetét. 

Ismerkedjen meg lakóhelye, környezete 

művészeti emlékeivel, népművészeti 

hagyományaival. 

Igazodjon el a fontos jelekben, ábrákban, 

tudjon saját maga is jól értelmezhető jelet 

alkotni. 

Legyen képes tárgyak különböző nézeti 

rajzának elkészítésére. 
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Ének-zene 1. évfolyam 

I. félév II. félév 

Éneklés 

Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a 

népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek 

és népi gyermekjátékdalokat. A dalok 

éneklését egyenletes mozgásokkal tudja 

kísérni. 

Zenehallgatás 

Felismeri a vokális és hangszeres zenét, a 

meghallgatott zeneműveket, a tanult 

hangszíneket (gyermek, női és férfi 

énekhangszínek) és hangszereket (zongora, 

fuvola). 

Improvizáció 

Képes ritmus és dallami variációk önálló 

visszaadására, változatos előadására. 

Zenei ismeretek 

Meg tudja különböztetni a mérőt a ritmustól. 

A tanult ritmikai és dallami elemek 

(egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, 

negyed és páros nyolcad jele) pontos 

alkalmazása. 

Ismeri a tanult dallamhangok nevét és 

kézjelét (szó-mi). Képes hangoztatni a tanult 

dallamelemeket. 

Rendezett füzetvezetés. 

Éneklés 

Hibátlanul el tudja énekelni a tanult gyermek 

és népi gyermekjátékdalokat. A dalok 

éneklését egyenletes mozgásokkal tudja 

kísérni. Vállalkozik a dal önálló előadására, 

megfelelő tempóválasztással és 

tempótartással. 

Zenehallgatás 

Felismeri a meghallgatott zeneműveket, a 

tanult hangszíneket (gyermek, női és férfi 

énekhangszínek) és hangszereket (zongora, 

fuvola, hegedű, dob). Felismeri a különböző 

hangulatokat. 

Improvizáció 

Képes ritmus és dallami variációk alkotására. 

Zenei ismeretek 

A tanult ritmikai és dallami elemek 

(egyenletes lüktetés, motívumhangsúly, 

ütemhangsúly, kettes ütem, negyed és szünet 

jele, páros nyolcad jele, ütemvonal, 

záróvonal, ismétlőjel) pontos alkalmazása. 

Ismeri a tanult dallamhangok nevét és 

kézjelét (lá-szó-mi). Képes hangoztatni a 

tanult dallamelemeket. 

Rendezett füzetvezetés, pontos kottázás 

 

 

Ének zene 2. évfolyam 

I. félév II. félév 

Éneklés 

El tudja énekelni pontos ritmusban a tanult 

műdalokat és népi gyermekjátékdalokat, 

valamint a rokon népek megismert dalait. 

Felismeri a tavaszi népszokásokat és el tudja 

énekelni a hozzájuk fűződő szokásdalokat. 

Zenehallgatás 

Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a 

Éneklés 

El tudja énekelni pontos ritmusban, helyes 

zenei hangsúllyal a tanult dalokat a dalok 

hangulatának megfelelő előadásmódban. 

Népszokások, népi gyermekjátékok ismerete, 

előadása. 

Zenehallgatás 

Felismeri, és érdeklődéssel hallgatja a 
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bemutatott zeneműveket. Felismeri az 

újonnan megismert zenei együtteseket 

(gyermekkar, vonós zenekar). 

Improvizáció 

Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, önálló 

ritmuskísérletre, gyermekjátékok ötletes 

előadására. 

Zenei ismeretek 

A tanult hangok (félértékű hang és szünete) 

hosszúságának felismerése. 

Ismeri az újonnan tanult dallamhang (dó) 

nevét és kézjelét. Képes hangoztatni a tanult 

dallamelemeket. 

Pontos kottázás, dalrészletek olvasása. 

 

bemutatott zeneműveket. Felismeri az 

újonnan megismert hangszert (fagott), zenei 

együtteseket (gyermekkar, vonós-fúvós 

zenekar). 

Improvizáció 

Vállalkozzon ritmusrögtönzésre, önálló 

ritmuskísérletre, zenei kérdés-felelet 

improvizálására, gyermekjátékok ötletes 

előadására. 

Zenei ismeretek 

A tanult hangok (félértékű hang és szünete) 

hosszúságának felismerése hangzás után és 

képes önálló lejegyzésükre. 

Ismeri az újonnan tanult dallamhangok (dó, 

ré, alsó lá) nevét és kézjelét. Képes 

hangoztatni a tanult dallamelemeket. 

Dalrészletek olvasása és kottába írása 

önállóan. 

 

Ének –zene 3. évfolyam 

I. félév II. félév 

Éneklés 

Tanult gyerekdalok, népi gyermekjátékdalok, 

népdalok, műdalok zeneileg hibátlan éneklése 

értelmes szövegkezeléssel. Aktívan vesz részt 

a dramatikus játékok előadásában. 

Zenehallgatás 

Felismeri a hangszíneket (gyerekkórus, 

nőikar, férfikar). 

Improvizáció 

Önállóan vesz részt zenei improvizációkban, 

népi gyermekjátékdalokban, dramatikus 

játékokban. 

Zenei ismeretek 

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos 

legyen a tanult ritmusértékek és 

ritmusképletek felismerésében, 

megszólaltatásában (önálló nyolcad és 

szünetjele, szinkópa, az egészérték és 

Éneklés 

A tanult dalok zeneileg hibátlan, élményszerű 

éneklése hibátlan szövegkezeléssel. Részt tud 

venni kánonok és kétszólamú dalok pontos 

éneklésében. Felismeri és meg tudja 

különböztetni a tavaszi és lakodalmi 

szokásokat és dalait. 

Zenehallgatás 

A kórustípusokat (gyerekkórus, nőikar, 

férfikar, vegyeskar) hallás utáni megnevezi. 

Hangszerek felismerése hallás után (kürt, 

üstdob). A hallgatott zeneművek és népzenei, 

autentikus felvételek felismerése. 

Improvizáció 

Önállóan és alkotó módon vesz részt a népi 

gyermek és dramatikus játékokban, zenei 

improvizációkban. 

Zenei ismeretek 
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szünetjele, alsó szó). 

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és 

kottába írni. 

 

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, legyen 

biztos a tanult ritmusértékek és 

ritmusképletek felismerésében, 

megszólaltatásában (felső dó, 

értékviszonyok, 4-es ütem), a magyar 

népdalok sorszerkezetének felírásában. 

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és 

kottába írni. 

 

 

 

Ének-zene 4. évfolyam 

I. félév II. félév 

Éneklés 

Tisztán, helyes légzéssel, értelmezéssel, 

helyes artikulációval tudjon énekelni a dalok 

hangulatának megfelelő előadásmódban. 

Zenehallgatás 

Valamennyi meghallgatott zeneművet, 

népdalfeldolgozásokat felismeri. Meg tudja 

nevezni a többször meghallgatott művek 

szerzőjét. Jellemezni tudja a megismert 

karakterdarabokat. A vegyeskar szólamait fel 

tudja ismerni, meg tudja nevezni. 

Hangszerismeretei bővítése a cselló és a 

klarinét felismerésével. 

Improvizáció 

Önállóan, alkotó módon vesz részt népi és 

dramatikus játékokban, ritmus és 

dallamvariációiban. 

Zenei ismeretek 

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos 

legyen a tanult ritmusértékek és 

ritmusképletek felismerésében, 

megszólaltatásában (pontozott fél és 

szünetjele, nyújtott és éles ritmus, 3-as ütem, 

fá, ti hangok). 

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és 

kottába írni. 

Éneklés 

Tisztán, helyes légzéssel, értelmezéssel, 

helyes artikulációval tudjon énekelni a dalok 

hangulatának megfelelő előadásmódban. 

Aktívan vesz részt egyszerű kétszólamú 

művek hibátlan éneklésében. 

Zenehallgatás 

Ismerje fel a fokozatos halkítást, erősítést 

crescendo-decrescendo a zenei példákon. 

Improvizáció 

Önállóan vegyen részt ritmus és 

dallamvariációk alkotásában (max. 8 ütem). 

Vállalkozzon népi gyermekjátékok és 

dramatikus játékok élményszerű színpadi 

előadására. 

Zenei ismeretek 

Tudjon ismert dalokat szolmizálni, biztos 

legyen a tanult ritmusértékek és 

ritmusképletek felismerésében és 

megszólaltatásában (váltakozó ütem, 

hétfokúság). 

Tudjon önállóan dalrészleteket olvasni és 

kottába írni. 
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Testnevelés 1-2.osztály 

I. félév II. félév 

Gimnasztikai gyakorlatok végzése bemutatott 

v. a pedagógus által elmondott utasítások 

alapján. 

Változó feltételeknek megfelelően tudja 

szabályozni járását, futását. 

Tudjon 6-8 percig futni megállás nélkül. 

Tudjon futni iram- és irányváltoztatással, 

tárgykerüléssel stb. 

Tudjon 30 m-t maximális sebességgel lefutni. 

Helyből és nekifutással történő ugrások 

összerendezett végrehajtása. 

Ugrókötél gyakorlatok 30 mp-ig folyamatosan. 

Helyből távolugrás 

A tevékenység céljának megfelelően használja 

a labdát, 

próbálja a technikát minél pontosabban 

gyakorolni. 

Ismerje a használt szerek nevét. 

Célbadobás zsámolyra, karikába 6 m-ről. 

Távolba dobás kislabdával: fiú: 14-20 m lány: 

13-14 m. 

Legyen képes különböző játékos és 

egyszerű egyensúlygyakorlatok elvégzésére 

változó körülményekkel. 

A testtömeg megtartása függésben és 

támaszban. 

Mászókötélen mászókulcsolással mászási 

kísérletek. 

Tudja bemutatni az órán tanult támasz és 

egyensúly gyakorlatokat önállóan. 

Labdajátékok. Tudja a labdát gurítani, 

vezetni, feldobni, elkapni, a tanult átadási 

módokkal a társnak átadni. -Szlalom 

labdavezetés 15 m-es pályán. –Labda 

adogatás párokban 1 perc 3 m-es 

távolságból 30-40 átadás. 

Kultúrált, sportszerű test-test elleni 

küzdelem elfogadása és végrehajtása. 

Speciális szabadtéri játékok, sorversenyek, 

évszaktól függően. (Ugróiskolák, 

fogócskák, labdázás.) Rendszeres mozgásos 

tevékenységek a szabadban 

Az uszoda és a természetes vizek ismerete. 

Vízbiztonság. 

8-10 m biztonságos leúszása segédeszközök 

nélkül. 
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Testnevelés 3. osztály 

I. félév II. félév 

Alakzatok felvétele és változtatása a 

reprodukálás szintjén. 

Gimnasztikai gyakorlatok végzése a pedagógus 

utasításainak megfelelően. 

A változó feltételeknek megfelelően tudja 

szabályozni járását, futását. A helyből és 

nekifutással történő ugrások összerendezett 

végrehajtása. A tevékenység céljának és a 

labda sajátosságainak megfelelő dobásmód 

megválasztása és végrehajtása. 

A helyből és nekifutással történő ugrások 

összerendezett végrehajtása. 

A tevékenység céljának és a labda 

sajátosságainak megfelelő dobásmód 

megválasztása és végrehajtása. 

Vegyen részt többféle labdajátékban. 

 

Testnevelés 4. osztály 

I. félév II. félév 

Alakzatok felvétele és változtatása a 

reprodukálás szintjén. 

Gimnasztikai gyakorlatok végzése a pedagógus 

utasításainak megfelelően, majd önállóan is. 

A változó feltételeknek megfelelően tudja 

szabályozni járását, futását. 

Hajtsa végre az indítás jeleinek megfelelő 

mozgáselemeket. 

Közepes lendületű nekifutással végrehajtott 

ugrások hangsúlyozott elrugaszkodással, 

harmonikusan. 

Helyből távolugrás fiú: 120 cm, lány: 100 cm. 

A megfelelő dobásmód kiválasztása és 

végrehajtása. Célba dobások. 

Testtömegük megtartása támaszban és 

függésben, majd mozgás közben. 

Vegyen részt többféle labdajátékban. 

Kultúrált, sportszerű test-test elleni 

küzdelem elfogadása és végrehajtása.  

Meghatározott távolság biztonságos 

leúszása helyes technikával. 
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Etika tantárgy 1. évfolyam 

I. félév II. félév 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel 

rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, 

legyen tisztában legfontosabb személyi 

adataival. 

Lássa át társas viszonyainak alapvető 

szerkezetét. 

Legyen képes kapcsolatba lépni és a partner 

személyét figyelembe véve kommunikálni 

környezete tagjaival, különféle beszédmódokat 

tudjon alkalmazni. 

A beszélgetés során tartsa be az udvarias 

társalgás elemi szabályait. 

A beszélgetés során tartsa be az udvarias 

társalgás elemi szabályait. 

Értse a hagyományok közösségmegtartó 

erejét. 

Törekedjen rá, hogy érzelmeit a közösség 

számára elfogadható formában nyilvánítsa 

ki. 

Legyen képes átélni a természet szépségét, 

és értse, hogy felelősek vagyunk a 

körülöttünk lévő élővilágért. 

 

 

Etika tantárgy 2. évfolyam 

I. félév II. félév 

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel 

rendelkezzen saját külső tulajdonságairól, 

legyen tisztában legfontosabb személyi 

adataival. 

Lássa át társas viszonyainak alapvető 

szerkezetét. 

Legyen képes érzelmi töltéssel viszonyulni 

környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 

Legyen képes kapcsolatba lépni és a partner 

személyét figyelembe véve kommunikálni 

környezete tagjaival, különféle beszédmódokat 

tudjon alkalmazni. 

A beszélgetés során tartsa be az udvarias 

társalgás elemi szabályait. 

Érezze a szeretetkapcsolatok fontosságát. 

Értse a hagyományok közösségmegtartó erejét. 

Törekedjen rá, hogy érzelmeit a közösség 

számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 

Legyen képes átélni a természet szépségét, 

és értse, hogy felelősek vagyunk a 

körülöttünk lévő élővilágért. 

Legyen képes rá, hogy érzéseit, gondolatait 

és fantáziaképeit vizuális vagy szóbeli 

eszközökkel kifejezze. 

Legyen képes érzelmileg felfogni azt a 

tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen 

más körülmények között élnek, mint ő. 

Tudja megkülönböztetni egymástól a 

valóságos és a virtuális világot. 
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Etika tantárgy 3. évfolyam 

I. félév II. félév 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten 

reális képe legyen saját külső és belső 

tulajdonságairól. 

Tudjon odafigyelni másokra, szavakkal is tudja 

kifejezni érzéseit és gondolatait, tudjon 

bekapcsolódni csoportos beszélgetésbe. 

Legyen képes másokkal tartós kapcsolatot 

kialakítani, törekedjen e kapcsolatok ápolására. 

Érzelmileg kötődjön a magyar kultúrához. 

Értse és fogadja el, hogy az emberek 

sokfélék és sokfélék a szokásaik, a 

hagyományaik is; legyen kész arra, hogy ezt 

a tényt tiszteletben tartsa. 

Értse, hogy a Föld mindannyiunk közös 

otthona, és közös kincsünk számos olyan 

érték, amit elődeink hoztak létre. 

 

Etika tantárgy 4. évfolyam 

I. félév II. félév 

A tanulónak életkorának megfelelő szinten 

reális képe legyen saját külső és belső 

tulajdonságairól. 

Tudjon odafigyelni másokra, szavakkal is 

tudja kifejezni érzéseit és gondolatait, tudjon 

bekapcsolódni csoportos beszélgetésbe. 

Legyen képes másokkal tartós kapcsolatot 

kialakítani, törekedjen e kapcsolatok 

ápolására. 

Érzelmileg kötődjön a magyar kultúrához. 

Értse és fogadja el, hogy az emberek 

sokfélék és sokfélék a szokásaik, a 

hagyományaik is; legyen kész arra, hogy ezt 

a tényt tiszteletben tartsa, és legyen kíváncsi 

a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre. 

Értse, hogy mi a jelentősége a szabályoknak 

a közösségek életében, legyen kész a 

megértett szabályok betartására, tudjon részt 

venni szabályok kialakításában. 

Értse, hogy a Föld mindannyiunk közös 

otthona, és közös kincsünk számos olyan 

érték, amit elődeink hoztak létre. 

Legyen képes a körülötte zajló eseményekre 

és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő 

nézőpontból is rátekinteni. 
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Felső tagozat 
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Magyar nyelv 5. osztály 

I. félév II. félév 

A kommunikáció 

A hangsúlyozás, dallam, tempó és 

szünettartás szerepe a beszédben. 

Alapismeretek a kommunikáció 

tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, 

kód, csatorna. A kapcsolatfelvétel, a 

megszólítás, a köszönés, a kérdés 

különféle formáinak ismerete. 

A testbeszéd fő formáinak: arcjáték, 

gesztus, testhelyzet, távolságtartás, 

szemkontaktus szerepe. A testbeszéd 

elemeinek kapcsolata a nyelvi 

kifejezőeszközökkel. 

Hang és betű 

A hangok, a beszédhangok keletkezése, 

a hangképzési folyamat. A hang és a 

betű megkülönböztetése. Hang- betű- 

írásjegy. 

A beszélőszervek és működésük. 

Beszédhangok csoportosítása: magán- 

és mássalhangzók. 

A rövid és hosszú magánhangzók; az 

ajakkerekítéses és ajakréses 

magánhangzók; magas és mély 

magánhangzók. 

A magánhangzótörvények 

(hangrendtörvény, illeszkedés). 

Az ábécé és a betűrend. 

A mássalhangzók csoportosítása jegyeik 

és időtartamuk szerint. Zöngés és 

zöngétlen mássalhangzók.  

A mássalhangzótörvények (részleges 

hasonulás, teljes hasonulás, 

összeolvadás, egyéb msh. törvények). 

Hangtörvények a hangok között, a 

beszédben létrejövő törvényszerűségek 

A magyar helyesírás 

Helyesírási alapelveink: 

- a kiejtés elve, 

- a szóelemzés elve, 

- a hagyomány elve, 

- az egyszerűsítés elve. 

Az elválasztás. Az egyszerű és összetett 

szavak elválasztása. 

Különböző műfajú szövegek olvasása. A 

szövegfeldolgozás algoritmus megismerése. 

A mássalhangzótörvények helyesírási 

kérdései, a helyesírási alapelvek. A magyar 

helyesírás szabályai című mű megismerése. 

A szavak alakja és szerkezete 

Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak; 

hasonló alakú szavak; rokon értelmű szavak 

és kifejezések. 

Szólások és közmondások. Az ellentétes 

jelentésű szavak. A hangutánzó és a 

hangulatfestő szavak. 

A szavak szerkezete: az egyszerű és az 

összetett szavak; a toldalékos szavak. 

Kommunikációtörténet 

Őseink beszéde. Hogyan beszél az 

emberiség? Hogyan ír az emberiség? 

 



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 
(OM: 035980) 

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. 
 

 

55 

 

 

 

Magyar nyelv 6. osztály 

I. félév II. félév 

A kommunikáció 

A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök 

tudatos alkalmazása. A testbeszéd 

önkéntelen és szándékos gesztusai. 

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. 

Véleménynyilvánítás. Vita. 

A beszédhelyzethez (szándék, címzett, 

tartalom) és a nyelvi illem alapvető 

szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód a 

kommunikáció iskolai helyzeteiben. 

Szófajok 

A szófajok kialakulása. A magyar nyelv 

szófaji rendszere. 

Szavak szófajának felismerése, 

megnevezése szövegben (ige, főnév, 

melléknév, számnév, névmás, igenév, 

viszonyszó, mondatszó). 

A szófajok jelentéstani és alaktani 

jellegzetességeinek ismerete. 

Az ige: 

Az ige jelentése, az igékhez járuló ragok, 

a ragozott igealakok helyesírása. Az 

igemódok és igeidők kapcsolata. 

Az ikes igék helyes használata. 

Az igékhez kapcsolódó helyesírási 

problémák megbeszélése, 

nyelvhelyességi problémák tisztázása. A 

helyesírási szabálygyűjtemények tudatos 

használata. 

A névszók: 

-A főnév: A tulajdonnév és a köznév. (A 

személynevek, állatnevek, földrajzi 

nevek, csillagnevek, intézménynevek, 

márkanevek, kitüntetések, címek 

helyesírása.) 

A szófajok helyesírására, helyes 

használatára vonatkozó szabályok 

ismerete és alkalmazása szóbeli és/vagy 

A névmások fajtáinak megismerése. 

A nyelvi elemzési készség és a rendszerező 

képesség fejlesztése, a nyelvtani fogalmak 

tudatos használata. 

A névszókhoz járuló jelek: a többes szám 

jele, a birtokos személyjelek, egyéb 

névszókhoz járuló jelek. 

Az igenevek: 

A főnévi igenév személyragozása, a 

melléknévi igenév fajtái, a határozói igenév. 

A határozószók: 

Használata és helyesírása. 

A viszonyszók: 

A névelő, a névutó, a kötőszók, az igekötők, 

a segédigék, a módosítószók helyes 

használata. 

A nyelvi eszközök (határozószók, 

viszonyszók) alkalmazása szóbeli és írásbeli 

nyelvhasználatban. 

A mondatszók 

A 6. osztályban tanult szófajtani, alaktani és 

jelentéstani ismeretek rendszerezése. A 

helyesírási szabályok alkalmazása írásbeli 

tevékenységek során. 

Szövegértés gyakorlása különböző 

szövegtípusokon. 
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írásbeli nyelvhasználat során. 

-A melléknév fogalma, szerepe, 

fokozása, jelentésárnyalatai. 

-A számnév fogalma, fajtái. A 

kifejezőképesség fejlesztése a szófajtani 

ismeretek felhasználásával. 

 

Magyar nyelv 7. osztály 

I. félév II. félév 

Kommunikáció 

A kommunikáció tényezői. 

Tudja az írásbeli és a szóbeli 

közlésmódok különbségét. 

A testbeszéd. Metakommunikáció, 

gesztusok szerepe. A hétköznapi és 

irodalmi kommunikáció sajátosságai, 

különbségei. Az áttételes jelentések 

felismerése, használata. 

A mondat 

A mondatok a beszélő szándéka szerint 

A mondatok logikai minősége 

A mondatok szerkezete 

Az egyszerű mondat szerkezete 

A mondat fogalma. A mondat fajtái 

szerkezetük szerint: egyszerű és 

összetett. 

Az egyszerű mondat: tő vagy bővített, 

hiányos mondat 

Az egyszerű mondatok a beszélő 

szándéka szerint, a mondatok 

hanglejtése, logikai minősége. 

Az egyszerű mondat helyesírása, a 

mondatvégi írásjelek. A mondatrészek: 

A, Á, T, H, J. 

Az állítmány a mondat fő része. 

Az állítmány szófaja, fajtái: igei, 

névszói, névszói-igei. 

Az alany szófaja, fajtái: határozott, 

határozatlan, általános. 

Az alany, állítmány egyeztetése. 

A bővítmények. Az alárendelő 

Az egyszerű mondat szerkezete – a témakör 

folytatása 

Határozók, határozós szintagmák 

(szószerkezetek) a mondatban. 

A határozók fajtái, kifejezőeszközei, jelölésük 

az ágrajzban. 

- helyhatározó és képes helyhatározó, 

helyhatározós és képes helyhatározós 

szintagmák 

- idő-és számhatározó, idő-és számhatározós 

szintagmák 

- mód-és állapothatározó, mód-és 

állapothatározós szintagmák 

- eszköz-és társhatározó, eszköz-és 

társhatározós, szintagmák 

- ok-és célhatározó, ok-és célhatározós 

szintagmák 

- állandó határozó, állandó határozós 

szintagmák 

- ritkábban használt határozók és határozós 

szintagmák: eredet-, eredmény-, fok-, mérték-, 

hasonlító határozó 

Jelzők, a jelzős szószerkezetek, a jelzők fajtái, 

kifejezőeszközei, jelölésük elemzéskor: 

- a minőségjelző és a minőségjelzős 

szószerkezet, 

- a mennyiségjelző és a mennyiségjelzős 

szószerkezet, 

- a birtokos jelző és a birtokos jelzős 

szószerkezet, 

- az értelmező jelző és az értelmező jelzős 

szószerkezet. 
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szószerkezet, és a mellérendelő 

szószerkezet megkülönböztetése, 

felismerése. 

A tárgy, a tárgy szófaja és alakja. A 

tárgy fajtái: határozott, határozatlan. A 

tárgyas szószerkezet. 

 

Fogalmazási műfajok: a kiselőadás, a 

jellemzés 

 

 

Magyar nyelv 8. osztály 

I. félév II. félév 

Kommunikáció 

Az alapvető tömegkommunikációs 

műfajok (hír, tudósítás, kommentár, 

interjú, riport, kritika, cikk) 

sajátosságainak ismerete. Hír, tudósítás, 

interjú, riport írása. 

Az összetett mondat 

Az összetett mondat szerkezete, a 

tagmondatok sorrendje. 

A mellérendelő összetett mondat 

fajtáinak felismerése, ilyen típusú 

mondatok alkotása. 

Az alárendelő összetett mondat fajtáinak 

felismerése, ilyen mondatok alkotása és 

ábrájuk elkészítése. 

A főmondat és mellékmondat fogalma, 

az utalószó és a kötőszó szerepe. 

Az összetett mondatok központozása: a 

mondatközi (vessző, pontosvessző, 

kettőspont) és a mondatvégi írásjelek 

használata. 

A szó szerinti és a tartalom szerinti 

idézés helyes írásmódja. 

A többszörösen összetett mondatok 

felismerése és a mondat ábrájának 

leírása 

A szöveg szerkezete 

A szöveg mikroszerkezetével kapcsolatos 

fogalmak ismerete: mondatszöveg, 

mondategész, mondategység, szabad 

mondat. A szövegelemzés alapvető 

eljárásainak önálló alkalmazása: a lényeg 

kiemelése, adatkeresés, ok-okozati 

kapcsolatok felfedezése, vázlatkészítés. 

A szóalkotás 

Az alárendelő szóösszetételek fajtái és 

helyesírásuk. 

A mellérendelő szóösszetételek fajtái és 

helyesírásuk. 

A szóképzés fogalma, és leggyakoribb 

képzőinek az ismerete. 

A ritkábban használt szóalkotási módok 

felismerése: szóelvonás, szóvegyülés, 

mozaikszó-alkotás. 

A magyar nyelv története 

A nyelvrokonság fogalma. 

Híres magyar nyelvkutatók—Sajnovics 

János, Kőrösi Csoma Sándor, Reguly 

Antal—megismerése. 

Szókincsünk ősi elemeinek, idegen 

szavaknak és jövevényszavaknak az 

ismerete, megkülönböztetése. 

Az idegen szavak megítélése a mai magyar 

nyelvben. 

 



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 
(OM: 035980) 

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. 
 

 

58 

 

 

 

Magyar irodalom 5. osztály 

I. félév II. félév 

Mesék bűvöletében 

-A népmese és a műmese, a verses és a 

prózai forma közötti különbség 

felismerése 

-Az állatmese, a tréfás mese, csalimese, 

tündérmese műfaji sajátosságának 

ismerete, egy-egy példa felsorolása, 

cselekményük tömör összefoglalása 

-A mesei jellemzők, motívumok, 

meseformulák (mesekezdet, mesezárás, 

állandó kifejezések, meseszámok, 

átváltozások, eszközök, tárgyak, 

ismétlődő tettek, cselekedetek, 

szereplők, helyszínek) 

-Elbeszélő fogalmazás írása 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 

-Petőfi Sándor pályaképe 

-A mű keletkezése, cselekménye, 

szerkezeti felépítése 

-Az elbeszélő költemény jellemzői 

-A hasonlat, a megszemélyesítés és 

metafora, s néhány nyelvi alakzat 

(megszólítás, felkiáltás, kérdés, 

felsorolás, ismétlés) felismerése 

-A meseszerű és a valós elkülönítése az 

elbeszélő költeményben 

-Az elbeszélés és leírás jellemzőinek 

ismerete 

Petőfi Sándor: János vitéz (a témakör 

folytatása) 

Múltunk a mítoszokban 

-A mítoszok és a mitológia fogalma, a 

mítosz műfaji jellemzői 

-A mítosz és a mese megkülönböztetése 

-Három mítosz ismerete (Prométheusz, 

Parisz ítélete, Daidalosz és Ikarosz) 

A Biblia világa 

-A Biblia, Ószövetség-Újszövetség, 

evangélium, próféta, szállóige 

-A világteremtése, A vízözön története, 

Jézus, az ember fia c. bibliai történetek 

ismerete 

Ez a Föld a mi hazánk 

-A tájleíró költemény, az életkép, a regény 

műfaji jellemzői 

-Az alkotások műfaji sajátosságainak 

felismerése az alábbi versben: Petőfi Sándor: 

Az alföld 

-Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk: 

-A mű cselekménye, szerkezete, a szereplők 

cselekedeteinek, jellemének megértése 

Az ember világa 

- Arany János: Családi kör 

- Móricz Zsigmond: Fillentő 
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Magyar irodalom 6. osztály 

I. félév II. félév 

Monda, rege, ballada 

A szóbeli közlés jellemzői. Ősköltészet: 

munkadalok, mondókák, kiszámolók, 

játékdalok, találós kérdések, 

közmondások, varázsénekek. 

A monda műfaji jellemzői, néhány 

mondatípus (hiedelemmonda, történeti 

monda, eredetmonda, helyi monda). 

A rege műfaji jellemzői. Hősi ének, 

motívum. 

A monda és a mese műfaji jellemzőinek 

megkülönböztetése. Monda írása 

megadott motívumra (elbeszélés 

leírással, párbeszéddel). 

A ballada műfaji jellemzői (népballada, 

műballada). Az időmértékes verselés, a 

leggyakoribb verslábak. Szóképek, 

nyelvi alakzatok. 

A románc ismertetőjegyei (Vörösmarty 

Mihály: Szép Ilonka) 

Arany János: Toldi 

Arany János pályaképe. 

A Toldi forrásai. Fogalmak: elbeszélő 

költemény, előhang, mottó. 

Az epikus művek szerkezeti egységei és 

jellemzőik. A mű cselekménye és 

szerkezete, a konfliktus kibontakozása. 

Az életkép fogalma. 

A fordulópont. Néhány szókép (hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora, allegória) 

és jellemzői. Nyelvi sajátosságok. 

Az epizód fogalma. A hangsúlyos 

(ütemhangsúlyos, magyaros) verselés, a 

felező tizenkettes. A páros rím. 

 

Arany János: Toldi (a témakör folytatása) 

Toldi Miklós összetett jelleme: próbatételek, 

konfliktusok, lélekábrázolás. A fordulat. 

A tetőpont. A jellemzés tartalmi és formai 

követelményei: a jellemzés, mint műfaj, a 

jellemzési módok. 

Elbeszélő fogalmazás írása jellemzéssel 

és/vagy leírással. 

Petőfi és Arany levelezése. A költői levél, az 

episztola műfaji jellemzői. 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

A regény forrásai, a történelmi regény. A 

szöveg nyelvi sajátosságai. Az adott kor, a 

mű cselekménye és szerkezete. Ismétlődő 

motívumok, helyzetek, kalandok, 

konfliktusok, helyszínek, az idő és a tér 

mozzanatai. Szereplők, jellemzések, sorsok. 

Ízelítő a költészet megfejthető titkaiból – 

A líráról 

Képek és formák a költészetben. A lírai 

műnem sajátosságai a fejezet versein 

keresztül. 

A hősök ábrázolása a történetmondás 

műfajaiban 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

Az elbeszélő költemény, a vándormotívum, 

szereplők, sorsok, konfliktusok, helyzetek, 

kalandok, jellemzések. Népmesei jegyek a 

műben. Ismétlődő motívumok. Az 

időmértékes verselés, a hexameter. 

A novella. Az elbeszélő művek szerkezeti 

felépítése. 
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Magyar irodalom 7. osztály 

I. félév II. félév 

Érzések, hangulatok, gondolatok – 

régen és ma 

 

- Janus Pannonius: Pannonia dicsérete 

- Balassi Bálint: Egy katonaének 

- Csokonai Vitéz Mihály: A 

Reményhez, Zsugori uram 

 

Az új élet nyitánya, a nemzeti 

irodalom kibontakozása a 19. század 

első felében 

-A romantika jellemzői 

-Kölcsey Ferenc pályaképe 

-A romantikus stílusjegyek felismerése, 

az alábbi művek elemzése: 

Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt, 

Vörösmarty Mihály: Szózat, 

- Vörösmarty Mihály életútja 

- Az epigramma, a himnusz, az óda 

fogalma 

- Hasonlóságok és különbségek a Szózat 

és a Himnusz között 

- Petőfi Sándor élete 

- A lírai, epikai műfaji sajátosságok 

felismerése Petőfi Sándor költészetében, 

az alábbi művek elemzése: 

A puszta, télen(leíró vers) 

Szeptember végén (elégia) 

Egy gondolat bánt engemet (rapszódia), 

Nemzeti dal 

Műfaji sokszínűség Arany János 

költészetében 

- Arany János pályaképe 

- Elbeszélő költemény: A fülemile 

- A ballada műfaji és nyelvi sajátosságai 

Arany János Szondi két apródja c. 

írásában 

- Elégia: Epilógus 

A nemzet mesemondója: Jókai Mór 

- Jókai Mór pályaképe 

- Jókai Mór: A kőszívű ember fiai: a regény 

cselekménye, a szerkezet jellemzői, 

szereplők és jellemek 

- Elbeszélés írása jellemzéssel 

Mikszáth Kálmán, a magyar próza 

megújítója 

-  Mikszáth Kálmán életútja 

- Kisepikai alkotások: A néhai bárány, a 

novella szerkezeti jellemzői 

- Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője: 

az idő és a tér, a cselekmény és a szerkezet, 

a legendák és jellemek 

Történetek kamaszokról 

A dráma és a színjáték 

Molière: A fösvény 
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Magyar irodalom 8. osztály 

I. félév II. félév 

A Nyugat vonzásában – egy folyóirat 

születése 

-A megjelölt írók, költők pályaképe, 

felsorolt műveik műfaji sajátosságainak 

bemutatása, s az irodalmi fogalmak 

alkalmazása. 

-Ady Endre: A föl-földobott kő, Lédával a 

bálban, Őrizem a szemed 

-Móricz Zsigmond: Hét krajcár /novella, 

tragikomikum/ 

Légy jó mindhalálig - kötelező olvasmány 

-A mű cselekménye, szerkezete, a szereplők 

cselekedeteinek, jellemének megértése 

-Babits Mihály: Messze…messze…, 

Hazám 

-Juhász Gyula: Magyar táj, magyar 

ecsettel, tájvers, impresszionizmus/ 

-Kosztolányi Dezső: A szegény 

kisgyermek panaszai című ciklusból 

részletek 

-Tóth Árpád: Körúti hajnal tájvers, 

szinesztézia/ 

-Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

/novellaszerű humoreszkek sorozata, 

ciklusa//részletek a műből - 

helyzetkomikum, jellemkomikum, 

tragikomikum, irónia, groteszk 

 

József Attila: A lázadó ifjú, Mama-

versek, Költészet és történelem, Lírai 

számvetés versei 

-Radnóti Miklós: Tétova óda, Nem 

tudhatom 

 

„Modern idők”- dráma és film – 

- Shakespeare: Rómeó és Júlia 

Irodalom és történelem –szemelvények 

az 1945 utáni magyar irodalomból 

- Kertész Imre: Sorstalanság 

 

Teremtett világok – a fantasztikum 

változatai regényben és filmen 

- sci-fi, ellenutópia, fantasy 
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Matematika tantárgy 5. évfolyam 

I. félév II. félév 

Gondolkodási és megismerési módszerek: 

Legyen képes halmazba rendezni adott 

tulajdonság alapján. 

Számtan, algebra: 

Tudjon racionális számokat leírni, 

kiolvasni. 

Képes legyen az egész számok helyét 

megkeresni a számegyenesen, értelmezni 

egy szám ellentettjét. 

Tudjon írásbeli műveleteket elvégezni 

természetes számok és törtek körében. 

Geometria: 

Ismerje a térelemek, félegyenes, szakasz, 

szögtartomány fogalmait. 

Ismerje a kerület és a terület fogalmát. 

Tudja kiszámítani a téglalap kerületét, 

területét. 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

Tudjon tájékozódni a koordináta-

rendszerben. 

Valószínűség, statisztika: 

Tudjon számtani átlagot számolni. 

Gondolkodási és megismerési 

módszerek: 

Tudjon elemeket kiválasztani adott 

szempont szerint. 

Számtan, algebra: 

Legyen képes racionális számokat 

ábrázolni számegyenesen. 

Ismerje az alapmértékegységeket és azok 

közötti átváltási lehetőségeket. 

Tudjon írásbeli műveleteket elvégezni 

természetes számok és törtek körében. 

Tudjon egész számokat összeadni, 

kivonni kis abszolútértékű egész számok 

esetén. 

Egészrész és törtrész kapcsolatának 

felismerése, tudjon önállóan törtrészt 

meghatározni. 

Használja helyesen a műveleti sorrendet. 

Geometria: 

A geometriai ismeretek segítségével 

legyen képes egyszerű szerkesztési 

lépéseket elvégezni. 

Ismerje a felszín és a térfogat fogalmát 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

Egyszerű sorozatok folytatása, adott 

szabály alapján. 

Egyszerű grafikonok elemzése 

Valószínűég statisztika: 

Egyszerű diagramok értelmezése. 
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Matematika tantárgy 6. évfolyam 

I. félév II. félév 

Gondolkodási és megismerési 

módszerek: 

Képes legyen sorba rendezni elemeket 

különféle módszerekkel. 

Számtan algebra: 

A racionális számok körében teljes 

biztonsággal tudja a négy alapműveletet 

elvégezni. 

Rendelkezzen biztos számfogalommal. 

Az egész számok halmazának ismerete. 

Oszthatósági szabályok ismerete. 

Geometria: 

Térelemek ismerete. 

Ismerje a tanult síkidomok kerületének és 

területének számítási módját. 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

Képes legyen egyszerűbb grafikonokat 

értelmezni. 

Tájékozódjon biztonsággal a koordináta 

rendszerben. 

Valószínűség, statisztika: 

Tudjon egyszerű diagramot olvasni. 

 

Gondolkodási és megismerési 

módszerek: 

Képes legyen állítások igazságának 

eldöntésére, igaz és hamis állítások 

megfogalmazása. 

Számtan algebra: 

Rendelkezzen biztos számfogalommal. 

Tudjon 2-3 lépésből álló műveleti sort 

önállóan kiszámolni. 

Képes legyen egyszerű szöveges 

feladatot következtetéssel megoldani. 

Ismerje fel az arányossági kapcsolatokat. 

Ismerje a százalék fogalmát, tudja 

kiszámolni a százalékértéket. 

Képes legyen mértékegységek 

egyszerűbb átváltására gyakorlati 

feladatokban. 

Geometria: 

Alapszerkesztések pontos elvégzése. 

Ismerje fel a tengelyes szimmetriát. 

Ismerje a felszín és a térfogat fogalmát. 

Tudja kiszámolni téglatestek térfogatát, 

felszínét. 

Összefüggések. függvények, sorozatok: 

Képes legyen egyszerű sorozatok 

folytatására adott szabály szerint. 

Valószínűség, statisztika: 

Tudja néhány szám számtani közepének 

kiszámítását. 
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Matematika tantárgy 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

Gondolkodási és megismerési 

módszerek: 

Ismerje a halmazokkal kapcsolatos 

alapfogalmakat. 

Számhalmazok ismerete (természetes, 

egész, racionális) 

Számtan, algebra: 

Tudjon biztosan számolni a racionális 

számkörben. 

Munkáját jellemezze pontosság és 

gyorsaság a racionális számok körében. 

Ismerje a hatványozás fogalmát. Képes 

egyszerű hatványozási műveletek 

elvégzésére. 

Ismerje fel a mindennapi életben előforduló 

egyenes és fordított arányosságokat. 

Tudjon egyszerű százalékszámítási 

feladatokat megoldani (áremelés, 

árleszállítás). 

Geometria: 

Tudja a tanult alakzatok kerületének és 

területének számítását. 

Mértékegységek ismerete és átváltása. 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

Megadott sorozatok folytatása megadott 

szabály alapján 

Grafikonok készítése. 

Valószínűség, statisztika: 

Felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt 

 

Gondolkodási és megismerési 

módszerek: 

Tudjon szemléltető halmazokat készíteni. 

Egyszerű állítások igaz vagy hamis 

voltának eldöntése. 

Számtan, algebra: 

Képes legyen a műveleti sorrendre, 

zárójelezésre vonatkozó szabályok helyes 

alkalmazására. 

Tudjon a mindennapi élettel kapcsolatos 

százalékszámítási problémákat 

megoldani. 

Ismerje az oszthatósággal kapcsolatos 

definíciókat 

Ismerje az algebrai kifejezés fogalmát, az 

összevonás és a behelyettesítés 

technikáját. 

Sikeresen alkalmazza az 

egyenletmegoldást, a mindennapi életből 

vett egyszerű szöveges feladatoknál is. 

Geometria: 

Ismerje a tanult síkbeli és térbeli 

alakzatok tulajdonságait és tudja 

kerületüket, területüket kiszámítani.. 

Tudjon tengelyes és középpontos 

tükörképet szerkeszteni. 

Az egyenes hasáb tulajdonságainak 

ismerete, felszínének és térfogatának 

kiszámítása. 

Mértékegységek ismerete és átváltása. 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

Lineáris függvények ábrázolása. 

Valószínűség, statisztika: 

Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti a 

valószínűség fogalmát 

Tudjon elemezni egyszerűbb 

grafikonokat. 
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Matematika tantárgy 8. évfolyam 

I. félév II. félév 

Gondolkodási és megismerési 

módszerek: 

Ismerje a tanult számhalmazokat 

(természetes, egész, racionális, valós). 

Elemek halmazba rendezése. 

Számtan, algebra: 

Biztos számolási ismeretek a racionális 

számkörben. 

Képes legyen műveletek elvégzésére egész 

szám kitevőjű hatványokkal. 

Négyzetgyök vonás fogalmát ismerje. 

Alkalmazza az algebrai kifejezéseket. 

Ismerje fel az egyenes és fordított 

arányosságot és alkalmazza matematikai és 

hétköznapi feladatokban. 

Geometria: 

Tudja alkalmazni a háromszögek 

kerületének, területének kiszámítását 

feladatokban. 

Ismerje a háromszög nevezetes vonalait. 

Tudja megszerkeszteni a háromszögeket az 

alapesetek felismerésével. 

A tanult alakzatok területének és 

kerületének számítása. 

Mértékegységek ismerete és átváltása. 

Összefüggések, függvények, sorozatok: 

Képes legyen folytatni egyszerű 

sorozatokat adott szabály szerint. 

Lineáris függvény ábrázolása. 

Valószínűség, statisztika: 

Konkrét feladatok kapcsán ismerje a 

valószínűség fogalmát. 

 

Gondolkodási és megismerési 

módszerek: 

Tudjon elemeket halmazba rendezni több 

szempont alapján. 

Egyszerű állítások igaz vagy hamis 

voltának eldöntése. 

Számtan, algebra: 

Biztos számolási ismeretek a racionális 

számkörben. 

Műveleti sorrend, zárójelezések helyes 

alkalmazása. 

Oszthatósági szabályok alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

Egyszerű műveletek végzése az algebrai 

kifejezésekkel. 

Képes legyen egyszerű algebrai 

egyenletek megoldására. 

Tudjon a mindennapi élettel kapcsolatos 

arányossági és százalékszámítási 

problémákat megoldani. 

Geometria: 

Ismerje a tanult síkidomok kerületének és 

területének kiszámítását. 

Ismerje a Pitagorasz-tételt, tudja 

kimondani, tudja alkalmazni feladatok 

megoldásában. 

A tanult testek felszínének és 

térfogatának kiszámítása. 

Mértékegységek ismerete és átváltása. 

Összefüggések függvények, sorozatok: 

Számtani sorozat felismerése. 

Egyenes arányossági függvény 

felismerése. 

Legyen képes egyszerű grafikonok 

készítésére, értelmezésére. 

Valószínűség, statisztika: 

Ismerje a valószínűség, a biztos és a 

lehetetlen fogalmát. 
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Fizika tantárgy 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

Legyen képes egyszerű mérési feladatok 

megtervezésére, rögzítésére, anyagi 

mennyiségek felismerésére. 

Legyen képes megérteni a kölcsönhatások 

lényegét. 

Ismerje és alkalmazza a sűrűség fogalmát, 

tudjon egyszerű számítási feladatokat 

elvégezni vele. 

Tudja felsorolni a hő terjedésének fajtáit. 

Ismerje fel és tudja jellemezni az anyagok 

halmazállapotát, értse a halmazállapot 

megváltozásának lényegét. 

Ismerje a hanggal kapcsolatos fogalmakat, 

értse a hang keletkezésének, terjedésének 

lényegét. 

Ismerje a fény tulajdonságait. 

Ismerje a fény szerepét a mindennapi 

életében. 

Ismerje a fényvisszaverődés törvényét, a 

síktükör, a gömbtükör képalkotását. 

Ismerje a fényjelenségeken alapuló 

eszközöket. 

Az energiával kapcsolatos fogalmak 

szakmai értelmezése. 

Tanúsítson környezettudatos magatartást, 

takarékoskodjon az energiával. 

Ismerje a munka fogalmát, tudjon a saját 

életével kapcsolatos példákat 

megfogalmazni, azzal kapcsolatos 

számítási feladatokat elvégezni. 

 

Ismerjen egyszerű gépeket, azok 

működési elvét. 

Ismerje a test súlyát és a természetben 

előforduló, nyomással kapcsolatos 

jelenségek vizsgálatát. 

Ismerje a különböző halmazállapot-

változások jellemzőit. 

Ismerje a hőtágulás, hőterjedés gyakorlati 

jelenségét. 

 

Fizika tantárgy 8. évfolyam 

I. félév II. félév 

Tudja az elektromos alapjelenségek 

értelmezését, gyakorlati alkalmazását. 

Tudja az egyen- és a váltó áramot 

megkülönböztetni. 

Rendelkezzen érintésvédelmi ismeretekkel. 

OHM törvényének ismerete. 

Az áramerősség, ellenállás, feszültség 

fogalmának ismerete, egyszerű számítási 

feladatok elvégzése. 

Ismerje a transzformátor működési elvét, 

kapcsolja össze a mindennapi életével. 

Egyszerű áramkör összeállítása, soros és 

párhuzamos kapcsolás jellemzői. Ismerjen 

mérőműszereket, és azok működési elvét. 

Tudja az egyen- és a váltóáramot 

megkülönböztetni. 

Ismerje az elektromágneses indukció 

jelenségét. Gyakorlati eszközöket, 

melyek ezen az elven működnek. 

Rendelkezzen érintésvédelmi eszközzel. 

Ismerje a fény tulajdonságait. 

Ismerje a fény szerepét a mindennapi 

életében. 

Ismerje a fényvisszaverődés törvényét, a 

síktükör, a gömbtükör képalkotását. 

Ismerje a fényjelenségeken alapuló 

eszközöket. 
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Természetismeret tantárgy 5. évfolyam 

I. félév II. félév 

Élet a kertben 

Ismerje fel a zöldség és gyümölcsfélék 

szerepét az egészséges táplálkozásban, tartsa 

be fogyasztásuk egészségvédelmi szabályait. 

Tudja megnevezni a növények testfelépítését, 

ehető részeit. 

Anyagok és változások a környezetünkben 

Tudja a kölcsönhatásokat, anyagokat, fizikai, 

kémiai változásokat felismerni, jellemezni. 

Tájékozódás a térképen és a természetben 

Legyen képes a különböző térképek 

értelmezésére, felhasználásukra az 

információszerzésben. 

Tudja megnevezni a fő és mellék világtájakat 

Az időjárás 

Ismerje az időjárás elemeit, azok élettani 

hatásait, veszélyeit 

 

A felszíni a felszín alatti vizek 

Tudja megnevezni a felszíni és felszín alatti 

vizeket, ismerje jelentőségüket. 

Ismerje a folyók, tavak hasznát, jelentőségét. 

Állatok a házban és a ház körül 

Legyen képes a házban és a ház körül élő 

állatok testfelépítésének, életmódjának a 

bemutatására. 

Ismerje a házi állatok ősét, családját. 

Az ember szervezete és egészsége 

Ismerje az emberi szervezet felépítését, 

működését, serdülőkori változásait és okait, 

a szervrendszereket. 

Tudja megnevezni a káros szenvedélyeket, 

ismerje a szervezetünkre gyakorolt hatásait. 

Ismerje, és tudja a következő 

alapfogalmakat: 

gerinces, emlős, madár, ragadozó, rovar, 

folyékony, légnemű, szilárd, olvadás, 

fagyás, párolgás, 

 

 

Természetismeret 6. évfolyam 

I. félév II. félév 

Az erdő életközössége 

Ismerje fel az erdő növényeit, állatait. Ismerje 

az erdő szintjeit, az ott élő növények és állatok 

testfelépítését, egymásra gyakorolt hatását. 

Kölcsönhatások. Az energia 

Ismerje a mechanikai, termikus, elektromos, 

mágneses kölcsönhatásokat, tudjon példát 

mondani. Ismerje az energia fajtáit, azok 

felhasználási lehetőségeit. Legyen 

energiatakarékos szemlélete. 

A Föld és a Világegyetem 

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, 

Magyarország helyét Európában. Ismerje a 

Nap, a Föld és a Hold mozgásait, a közöttük 

A természet erői 

Ismerje a felszíni formák keletkezésének 

folyamatát, A külső és belső erők 

felszínalakító tevékenységét. 

Hazai tájakon 

Ismerje hazánk nagy tájait, azok 

elhelyezkedését, kialakulását. Termesztett 

növényeit, tenyésztett állatait. 

Ásványkincsek lelőhelyeit , az ipar 

jelentősebb központjait. Ismerje hazánk és a 

főváros nevezetességeit. 

Füves területek életközössége, termesztett 

növények 

Ismerje a füves puszták kialakulását, 
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levő kölcsönhatásokat és következményeiket. 

Ismerje a Hold fényváltozásait, a napszakok, 

évszakok és az éghajlati övezetek 

kialakulásának magyarázatát. Különböző 

típusú információforrások használata: éghajlati 

diagramok, tematikus térképek. 

Ismerje a klímaváltozás és az emberi 

tevékenység közötti összefüggéseket, a 

személyes felelőssége tudatosuljon. 

 

növényeit, állatait. Ismerje a fűféléket, a rét 

ízeltlábúit, gerinceseit. Tudja az élőhely és 

testfelépítés, környezeti tényezők 

összefüggéseit. 

Vizek, vízpartok életközössége 

Ismerje a víz jelentőségét, parányi 

élőlényeit. 

Ismerje a víz és vízpart növényeit, azok 

testfelépítését. Tudjon táplálékláncot 

összeállítani. Ismerje az életmód és 

testfelépítés összefüggéseit. 

Ismerje a gyűrűsféreg, puhatestű, ízeltlábú, 

kétéltű fogalmát. Ismerje ezen állatok 

testfelépítését. 

A vizes élőhelyek védelme legyen kiemelt 

feladata. 

 

Biológia tantárgy 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

Trópusi övezet 

Tudja az éghajlati öveket jellemezni. Legyen 

képes a forró éghajlati öv éghajlati területeit 

megnevezni, és jellemezni. Ismerje az 

éghajlati területek jellegzetes növényeit és 

állatait. 

Mérsékelt övezet 

Tudja jellemezni a mérsékelt éghajlati öv 

éghajlati területeit. Ismerje a mérsékelt 

éghajlati öv, éghajlati területeinek állat, és 

növényvilágát. Tudjon élőlényeket jellemezni 

előre megadott szempontok szerint. 

Hideg övezet és a tengerek élővilága 

Legyen képes a hideg éghajlati öv éghajlati 

területeit megnevezni, és jellemezni. Tudja 

jellemezni a hideg éghajlati övet. 

Tudjon megnevezni a tenger élővilágában 

található élőlényeket.. 

 

Állatok és növények rendszertana 

Ismerje az élővilág rendszerezésének 

alapjait. Ismerje a növények törzseinek 

általános jellemzőit. Ismerje az állatok 

törzseinek általános jellemzőit. 

Növények és állatok életműködései 

Ismerje a sejt, szövet fogalmát, típusait, a 

sejtanyagcserét. Ismerje a szaporodás 

módjait. 
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Biológia tantárgy 8. évfolyam 

I. félév II. félév 

Egységes egész 

Tudja felépíteni az emberi szervezet 

szerveződési szintjeit. 

Táplálkozás 

Nevezze meg a táplálkozás szervrendszerének 

a részeit, tudja jellemezni a szerveket, ismerje 

működésüket. 

Keringés 

Ismerje a vér alkotórészeinek a nevét, tudja 

feladatát. 

Tudja a szív részeit, hozzá tartozó vérereket, 

és ismerje működésének elvét. 

Légzés 

Tudja a légzési szervrendszer részeit, ismerje 

működésüket. 

Tudjon megnevezni légzőszervi betegségeket. 

Érzékszervek, idegrendszer 

Ismerje a hallás, látás, ízlelés, és szaglás 

érzékszervek felépítését, működési elvét. 

Tudja az idegsejt részeinek a nevét. 

Legyen tisztában az idegrendszer 

felépítésével, szabályozás folyamatával. 

Ismerje az alkohol, a drog, cigaretta 

egészségkárosító szerepét. 

Szaporodás 

Ismerje a méhen belüli fejlődés részeit. 

Legyen tisztában a család, baráti 

kapcsolatok jelentőségével. 

 

Kémia tantárgy 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

Bevezetés a kémiába 

Ismerje az alapvető kémiai eszközöket és 

vegyszereket. 

Tudjon megtervezni és lejegyezni egy kémiai 

kísérletet. 

Ismerje fel a veszélyességi jeleket. 

Ismerje és tudja alkalmazni készségszinten a 

balesetvédelmi szabályokat. 

Kémiai alapismeretek 

Tudja az atom és az elem fogalmát. 

Tudnia kell megkülönböztetni az elemet, a 

vegyületet és a molekulát. 

Tudja megkülönböztetni a fizikai és kémiai 

változásokat. 

Tudjon rendezni kémiai reakció egyenleteket. 

Tudja megkülönböztetni a keveréket és a 

vegyületet. 

Ismerje a keverékek típusait és tudjon 

példákat mondani. 

Az atom felépítése 

Ismerje az elemi részecskék típusait. 

A periódusos rendszer alapján tudja 

megmutatni a vegyértékelektront, a proton, 

elektron és neutronszámot. 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

Ismerje a kötésfajtákat: ionos, kovalens, 

fémes. 

Tudja értelmezni a nemesgáz 

elektronszerkezetre való törekvés elméletét. 

Atomok ionná alakulásának folyamatát tudja 

lejegyezni. 
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Kémia tantárgy 8. évfolyam 

I. félév II. félév 

Kémiai reakciók típusai 

Tudja megkülönböztetni a kémiai reakciók 

főbb típusait. 

Tudja összekapcsolni a kémiai reakciókat 

hétköznapi fogalmakkal: gyors égés, lassú 

égés, robbanás, tűzoltás, korrózió, sav, lúg. 

Élelmiszerek és az egészséges életmód 

Tudjon különbséget tenni szerves és szervetlen 

anyagok között. 

Tudjon példát mondani kémiai kísérletre a 

mindennapi életben előforduló konyhai 

tevékenységből. 

Tudjon számításokat végezni a tápanyagok 

összetétele és energiaértékére vonatkozóan. 

 

Kémia a természetben 

Tudja kémiailag megmagyarázni a levegő és 

vízszennyezés forrásainak és hatásainak 

összekapcsolását. 

Tudjon példát mondani arra, hogy a 

természetben található nyersanyagok kémiai 

átalakításával nélkülözhetetlen anyagokhoz 

lehet jutni. 

Kémia az iparban 

Ismerje az energiatermelés néhány típusát 

kémiai vonatkozásban, és tudja 

összekapcsolni az energiatakarékossággal. 

Kémia a háztartásban 

Ismerje a háztartásban található anyagok és 

vegyszerek legfontosabb tulajdonságait. 

Tudja a kísérletezések során az egyes 

vegyszerek biztonságos kezelésének a 

szabályát és alkalmazását készségszinten. 

Ismerje a hulladékok előírásszerű begyűjtési 

módjait és tudja ezek gyakorlati 

alkalmazását. 

Tudjon megoldani számítási feladatokat a 

háztartásban előforduló anyagokkal és 

vegyszerekkel kapcsolatban. 
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Földrajz tantárgy 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

Ismerjék a földrajzi szférák felépítését, 

az abban zajló törvényszerűségeket. 

Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni 

a földtörténeti időben. 

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség 

kialakulásában megnyilvánuló 

összefüggéseket,törvényszerűségeket. 

Képes legyen felismerni a gazdasági 

életben jelen lévő többirányú és 

kölcsönös gazdasági függőséget 

Tudja bemutatni Afrika, Ausztrália, a 

sarkvidékek és a világtenger természeti 

adottságait.                                                      

Ismerje fel az éghajlat és a gazdaság 

közötti összefüggést. 

Tudja bemutatni Egyiptom és Ausztrália 

gazdaságát. 

Mutassa meg a térképen a tanult 

topográfiai fogalmakat. 

Érzékeljék az egyes térségek, országok 

társadalmi-gazdasági adottságai 

jelentőségének időbeli változásait. 

Rendelkezzenek a tanulók valós 

képzetekkel a környezeti elemek 

méreteiről, a számszerűen kifejezhető 

adatok és az időbeli változások 

nagyságrendjéről. 

Tudja bemutatni Amerika és Ázsia természeti 

adottságait. Ismerje az Amerikai Egyesült 

Államok és Latin-Amerika, valamint  India, Kína, 

Japán gazdasági életét és a hozzá kapcsolódó 

topográfiai fogalmakat. Tudja elhelyezni a 

földtörténeti korokban Európa kialakulását. 

Ismerje az Európai Unió országait és 

tevékenységét. Legyen képes önállóan jellemezni 

Észak-Európa (Norvégia, Svédország, Finnország, 

Dánia) Nyugat-Európa (Nagy-Britannia, 

Franciaország) és Dél-Európa (Spanyolország, 

Olaszország, Horvátország, Szerbia) és Kelet-

Európa (Oroszország,Ukrajna) országainak 

természet- és társadalomföldrajzát. Ismerje az 

ezekhez kapcsolódó topográfiai fogalmakat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet 

információforrásként használni. 

Legyenek képesek a társakkal való 

együttműködésre. 

Legyenek képesek a különböző nyomtatott és 

elektronikus információhordozókból földrajzi 

tartalmú információk gyűjtésére, alapvető IST és 

adatkezelési technikák alkalmazására. 
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Földrajz tantárgy 8. évfolyam 

I. félév II. félév 

Tudja önállóan jellemezni Közép-Európa 

(Németország, Lengyelország, 

Csehország, Ausztria, Szlovénia, 

Szlovákia, Románia) országainak 

általános természeti és 

gazdaságföldrajzát. Ismerje a térség 

országainak közös és eltérő vonásait. 

Tudja megmutatni a tanult topográfiai 

fogalmakat. Ismerje a Kárpát-medence 

földtani szerkezetét, felszínének 

kialakulását, a földtörténeti múlt emlékeit 

Magyarországon, időjárásunkat, 

természeti erőforrásainkat. 

Legyenek tisztában a Földet fenyegető 

veszélyekkel, értsék a fenntarthatóság 

lényegét példák alapján, ismerjék fel, 

hogy a Föld sorsa a saját magatartásukon 

is múlik. 

Ismerjék fel az egyes országok helyét a 

világ társadalmi-gazdasági 

folyamataiban. 

Legyenek reális ismereteik a Kárpát-

medencében fekvő hazánk földrajzi 

jellemzőiről. 

Ismerjék földrészünk, azon belül a 

meghatározó és a hazánkkal szomszédos 

országokat. 

Tudja bemutatni hazánk tájainak természeti 

értékeit, gazdaságföldrajzi jellemzőit és kapcsolja 

hozzá a tanult topográfiai fogalmakat. Ismerje és 

védje természeti örökségeinket 

Tudják a földrajzi övezetesség kialakulásában 

megnyilvánuló összefüggéseket és 

törtvényszerűségeket 

Értsék, hogy a hazai gazdasági, társadalmi és 

környezeti folyamatok világméretű vagy 

regionális folyamatokkal függenek össze. 

Legyenek tisztában az Európai Unió meghatározó 

szerepével, jelentőségével. 

Érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot 

meghatározó szerepét. 

Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi 

életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák 

földrajzi ismereteiket. 

 

Történelem 5. évfolyam 

I. félév II. félév 

Ismerje a történelem korszakait. 

Tudja felsorolni a történelmi forrásokat 

1-1 példával. 

Tudja összehasonlítani az őskőkort az új 

kőkorral életmód és eszközök 

szempontjából. 

Képes legyen a görög történelmi 

események időrendbe állítására és 

Ismerje az ókori Róma államformáit 

Tudja felsorolni a magyarok vándorlásának főbb 

állomásait. 

Tudja jellemezni röviden az Árpád korból való 

történelmi személyiségeket, kiemelve I. Szent 

István és IV. Béla tevékenységét. 

Tudja bemutatni a középkori Európa társadalmi és 

gazdasági rendszerét 
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időszalagon való elhelyezésére is. 

Ismerje az ókori kelet birodalmait és 

folyóit, Ismerje a görög történelem 

eseményeit, szereplőit. 

Tudja helyesen alkalmazni a tanult 

alapfogalmakat. 

Tudja összekacsolni az évszámokat a 

hozzá kapcsolódó eseménnyel. 

Tudja helyesen alkalmazni a tanult 

alapfogalmakat. 

Tudja összekacsolni az évszámokat a hozzá 

kapcsolódó eseménnyel. 

 

Történelem 6. évfolyam 

I. félév II. félév 

Ismerje a törökellenes harcok eseményeit. 

Ismerje Károly intézkedéseit 

Tudja megjelölni térképen az alábbiakat: 

Nándorfehérvár, Mohács, Visegrád, 

Amerika, London. 

Ismerje a nagy földrajzi felfedezőket. 

Lássa meg a történelmi személyiség 

szerepét, jelentőségét a magyar királyság 

virágkorának idején. 

Tudja helyesen alkalmazni tanult 

alapfogalmakat. 

Tudja összekacsolni az évszámokat a 

hozzá kapcsolódó eseménnyel. 

Tudja elmondani a három részre szakadt 

Magyarország központjait és uralkodóit. 

Ismerje az 1552-es várkapitányokat és csata 

helyszíneket. 

A korszak kiemelkedő történelmi személyeit 

tudja röviden bemutatni: Dobó István, Bocskai 

István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. 

Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József. 

Tudja ismertetni a reformkor nagyjainak 

tevékenységét: Széchenyi és Kossuth. 

Ismerje az 1848-as forradalom menetét: a 

szabadságharc fontosabb csatái, évszámok és 

jeles szereplői. 

 

Történelem 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

A tanuló tudja a nemzetállamokat 

bemutatni. 

Ismerje a technikai fejlődés változásait, az 

ipari forradalom feltalálóit és találmányait. 

Tudjon tényeket, adatokat az I. 

világháborúról. 

Ismerje a XIX. századi magyar történelem 

főbb eseményeit. 

Ismerje a korszak meghatározó egyetemes 

történelmének eseményeit, évszámait, 

történelmi helyszíneit. 

Néhány kiemelt eseményt tudjon 

elhelyezni vaktérképen. Tudja helyesen 

alkalmazni a tanult alapfogalmakat. 

Ismerje az I. világháborút lezáró békék 

tartalmát, területi változásokat. 

Ismerje a diktatórikus rendszerek jellemzőit. 

Tudjon tényeket, adatokat a II. világháborúról 

Ismerje a trianoni békeszerződést. 

Tudja a magyar történelem főbb csomópontjait, 

eseményeit. 

Legyen képes térben és időben tájékozódni. 

Ismerje a tanult évszámokat. 

Tudja helyesen alkalmazni a tanult 

alapfogalmakat. 
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Történelem 8. évfolyam 

I. félév II. félév 

Ismerje a párizsi békeszerződések 

tartalmát 

Tudja a kommunista diktatúra 

rendszerét bemutatni. 

Tudja a rendszerváltozás lényegi elemeit. 

Tudja jellemezni az 1956-os forradalom 

menetét. 

Tudja jellemezni az 1956 utáni Kádári 

diktatúrát. 

Ismerje a szocialista és a kapitalista 

rendszer jellemzőit 

Ismerje a korszak meghatározó 

egyetemes és magyar történelmének 

eseményeit, évszámait, történelmi 

helyszíneit 

Ismerje a korszak alapvető fogalmait, 

évszámait. 

Ismerje fel a sajtó és média szerepét. 

Legyen képes példák segítségével értelmezni 

az alapvető emberi, gyermek- és diákjogokat, 

valamint a társadalmi szolidaritás különböző 

formáit. 

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. 

 

Idegen nyelv tantárgy 5. évfolyam 

I. félév II. félév 

Témakör, szókincs: országnevek; családi 

viszonyok; a hét napjai; személyes adatok-

telefonszám, lakcím; tantárgyak-órarend; 

állatok nevei 

Nyelvtan: határozatlan névelő (a/an); 

főnevek többes száma; létezés kifejezése; 

személyes névmások; birtokos jelzők; 

eldöntendő és kérdőszavas kérdések; 

birtoklás kifejezése 

A tanuló: Tudjon az osztálytermi 

tevékenységekhez kapcsolódó rövid, 

egyszerű tanári utasításokat megérteni. 

Tudjon egyszerű kérdéseket feltenni 

ismert témákról, illetve válaszolni a hozzá 

intézett kérdésekre. 

Tudjon néhány összefüggő mondatot 

elmondani önmagáról és a tanult témákról. 

Tudjon szavakat és rövid szövegeket 

lemásolni. 

Témakör, szókincs: az idő kifejezése; napirend; 

szabadidős tevékenységek-sportok; hangszerek 

nevei; a ház részei-bútorok nevei; falu-város; 

személyleírás-jellemzés; öltözködés-ruhaneműk; 

vásárlás 

Nyelvtan: egyszerű jelen idő; folyamatos jelen 

idő; helyviszonyok-elöljárószavak; modalitás 

(can); 

A tanuló: Rövid, egyszerű tanári utasításokat 

megért. 

Szövegekben ismerje fel a tanult nyelvi 

elemeket. 

Tudja kiszűrni a szöveg lényegét. 

Tudjon ismert szavakat hallás után leírni. 

Tudjon egyszerű, informatív szövegből 

információt szerezni. 
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Idegen nyelv tantárgy 6. évfolyam 

I. félév II. félév 

Témakör, szókincs: iskolai élet-

tantárgyak nevei; hónapok, dátumok, 

sorszámnevek; házimunka; állatok-

jellemzése; kérdőszavak; családi ünnepek; 

közlekedési eszközök nevei; múltbeli 

nyaralás élményei; 

Nyelvtan: egyszerű és folyamatos jelen 

idő; egyszerű múlt idő; létigék múlt ideje; 

sorszámnevek-dátumok kifejezése; 

modalitás: kötelesség (must) 

A tanuló:Törekedjen a célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtésre, helyes 

intonációra. 

Tudjon minta alapján egyszerű 

mondatokat alkotni. 

Tudjon néhány összefüggő mondatot 

elmondani önmagáról és a tanult témákról. 

Egyszerű, autentikus szövegekből tudjon 

néhány alapvető információt kiszűrni. 

Tudjon rövid szavakat, mondatokat 

másolni. 

Ismerje fel a tanult nyelvtani szabályokat. 

Témakör, szókincs: ételek-étkezés; ételek 

vásárlása, rendelése az étteremben; egyszerű 

ételek receptje; országok nevei; földrajzi 

kifejezések; időjárás kifejezései; kérés és arra 

reagálás; televízió műsorok-filmek; 

Nyelvtan: jövő idejű szándék (be going to); 

mennyiségi viszonyok (some/any/a few/ little/a 

bit of); melléknevek fokozása; összehasonlító 

mondatok; rendhagyó melléknevek, 

határozószók; modalitás-kötelesség, javaslat 

(shall, have to) 

A tanuló: Értse meg az ismert témákhoz 

kapcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló 

kérdést, néhány rövid mondatból álló 

megnyilatkozást. 

Tudjon kommunikálni begyakorolt 

beszédfordulatokkal. 

Tudjon használni néhány egyszerű nyelvtani 

szerkezetes mondatfajtát. 

Tudjon az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű 

feladatokat elvégezni. 

 

 

Idegen nyelv tantárgy 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

Témakör, szókincs: életrajz; családi 

kapcsolatok; hobbi-szabadidő; űrutazás; 

jövő idejű tervek-vágyak; munkahelyek; 

természeti katasztrófák; bútorok; 

Nyelvtan: igékből képzett főnevek (ing); 

szövegösszetartó eszközök (so, because); 

jövőidejűség (will); modalitás-döntés 

(will); folyamatos múlt idő 

A tanuló: Értse meg az osztálytermi 

tevékenységekhez kapcsolódó tanári 

utasításokat. 

A tanult témakörökben begyakorolt 

beszédfordulatokat helyesen alkalmazza. 

Témakör, szókincs: célok, vágyak; 

útbaigazítás; személyes élmények-tapasztalatok; 

környezetünk-környezetvédelem; betegségek-

tanácsadás; javaslattevés; bűnesetek; iskolai 

szabályok 

Nyelvtan: befejezett jelen idő; modalitás-

kötelesség, tiltás (must, mustn’t); tanácsadás 

(should/shouldn’t); every/some /any/no-

összetételei 

A tanuló: Tudjon elmondani rövid 

párbeszédeket. 

Egyszerű nyelvtani szerkezeteket és 

mondatfajtákat tudjon helyesen alkalmazni. 
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Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi 

elemekkel megfogalmazott szöveget 

mondjon el ismert témákról, felkészülés 

után. 

Az ismerős témákról szóló rövid 

szövegekben keressen meg alapvető 

információkat. 

Szavakat és rövid mondatokat diktálás 

után is tudjon leírni. 

Találjon meg lényeges információkat egyszerű 

szövegekben. 

Egészítsen ki hiányos szöveget ismert témákról. 

 

Idegen nyelv tantárgy 8. évfolyam 

I. félév II. félév 

Témakör, szókincs: múlt és jelen; 

ruhaneműk-kiegészítők; vásárlás; vizsga 

előtt; hírnév-híres emberek; mozgást 

kifejező igék; egészséges életmód-

táplálkozás; betegségek-az orvosnál; 

testrészek 

Nyelvtan: frazális igék, befejezett jelen 

idő és a múlt idő összehasonlítása; 

múltbeli szokás -used to; mennyiségi 

viszonyok -too, enough; modalitás (had to, 

could); modalitás –should / might; 

egyetértés-so/ neither; vonatkozó 

mellékmondatok (who/which/that) 

A tanuló: Tudjon kiszűrni lényeges és 

néhány alapvető információt az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből. 

Tudjon válaszolni a feltett kérdésekre. 

Összefüggő szövegeket, egyszerű 

üzeneteket, leveleket, elektronikus 

üzeneteket, SMS-eket, bejegyzéseket 

értsen meg. 

 

Témakör, szókincs: középkori történet; 

rendelés étteremben; kínálás; klímaváltozás-

természetvédelem,; állatmentés; nyaralás; 

generációs különbségek; barátság; 

Nyelvtan: főnévképzés (ige+ing); főnévi 

igenév; szenvedő szerkezet; feltételes mód; 

modalitás, frazális igék; 

A tanuló: Rövid párbeszédeket tudjon folytatni. 

Tudjon válaszolni az olvasott szövegre 

vonatkozó egyszerű kérdésekre. 

A célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció 

és beszédtempó megfelelő alkalmazására 

törekedjen. 

Ismerje fel a tanult nyelvtani szabályokat szóban 

és írásban egyaránt. 
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Informatika tantárgy 5. évfolyam 

I. félév II. félév 

ismerje a számítógép részeinek és 

perifériáinak funkcióit, tudja azokat 

önállóan használni; 

ismerje a szövegszerkesztés 

alapfogalmait, legyen képes önállóan 

elvégezni a leggyakoribb karakter- és 

bekezdésformázásokat; 

legyen képes a böngészőprogram főbb 

funkcióinak használatára; 

ismerje az informatikai biztonsággal 

kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus 

használatára vonatkozó szabályokat; 

 

 

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, 

mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 

ismerje fel az összetartozó adatok közötti 

egyszerű összefüggéseket; 

segítséggel tudjon használni tantárgyi, 

könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon 

különféle adatbázisokban keresni; 

legyen képes összegyűjteni a 

problémamegoldáshoz szükséges információt; 

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

képes legyen önállóan vagy segítséggel 

algoritmust készíteni; 

legyen képes tanári segítséggel megadott 

szempontok szerint információt keresni; 

ismerje a netikett szabályait. 

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz 

képes az iskolai könyvtárban a megadott 

forrásokat megtalálni, és további releváns 

forrásokat keresni; 

 

Informatika tantárgy 6. évfolyam 

I. félév II. félév 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, 

onnan kilépni, ismerje és tartsa be a 

hálózat használatának szabályait; 

ismerje egy bemutatókészítő program 

egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid 

bemutatót készíteni; 

konkrét nyomtatott és elektronikus 

forrásokban képes megkeresni a 

megoldáshoz szükséges információkat; 

 

ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. 

ismerje fel az összetartozó adatok közötti 

egyszerű összefüggéseket; 

tudjon különböző dokumentumokból származó 

részleteket saját munkájában elhelyezni. 

tudjon egyszerű programot készíteni; 

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer 

önálló kezelésére; 

el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai 

vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 
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Informatika tantárgy 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

Legyen képes tájékozódni különböző 

informatikai környezetben. 

Ismerje az operációs rendszer és 

számítógépes hálózatok 

alapszolgáltatásait. 

Tudja kiválasztani az adott feladatokhoz a 

megfelelő és szoftver eszközöket, 

meghajtókat kezelni 

Legyen képes szöveges dokumentumok 

átalakítására, formázására. 

Tudjon táblázatot készíteni 

szövegszerkesztővel. 

Tudjon algoritmusokat leírni és 

értelmezni. 

Legyen képes összetett algoritmusokat 

elkészíteni. 

Ismerje az alulról felfelé építkezés elvét. 

Tudjon hatékonyan keresni, és a legfontosabb 

információkat megtalálni. 

Tudja használni a modern 

infokommunikációs eszközöket. 

Ismerje a legújabb médiainformatikai 

technológiát. 

Az információ kezelése során legyen képes az 

esetleges veszélyek elhárítására. 

Tudja használni az adott feladatok 

megoldására az iskolai könyvtár 

alapszolgáltatásait. 

 

Informatika tantárgy 8. évfolyam 

I. félév II. félév 

Ismerjen több operációs rendszer és 

hálózat típus alapszolgáltatásait. 

Tudjon szöveges dokumentummal 

kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

Legyen képes digitális képek formázására. 

Tudjon webes publikációt készíteni. 

Legyen képes létrehozni táblázatkezelő 

programmal feladatokat, diagramokat. 

Tudjon különböző fájlformátumokat 

elmenteni, beépített funkciókat használni, 

függvényeket értelmezni, létrehozni a 

táblázatkezelő programban. 

 

Legyen képes prezentációkat készíteni. 

Tudja értelmezni a különböző prezentációk 

nézeteit, diaelrendezéseit. 

Tudja az adott feladat alapján megformázni a 

diákat. 

Legyen képes képet, grafikát, alakzatot beszúrni, 

szerkeszteni. 

Tudjon algoritmusokat készíteni, leírni és 

értelmezni. 

Legyen képes egy programozási nyelv 

alapszintű használatára, valamint más 

nyelvekkel való összehasonlítására. 

Tudja az internethasználat veszélyeit és 

biztonsági előírásait. 

Tudjon letölteni fájlokat az internetről. 

Tudjon űrlapokat kitöltetni. 

Ismerjen levelező programokat. 

Tudjon e-mailt létrehozni, küldeni, fogadni, 

levélre válaszolni, csatolmányt készíteni. 

Ismerje a legújabb médiainformatikai 

technológiát. Ismerje az informatikai 

veszélyforrásokat és azok esetleges megoldásait. 
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Ének-zene 5. évfolyam 

I. félév II. félév 

Énekes dalanyag 

Az alábbi nép-és műdalok szép, 

kifejező, pontos, tiszta éneklése 

emlékezetből: 

Szent István millenniumi éneke…, 

Egressy Béni: Szózat, Hull a szilva…, 

Csillagok, csillagok…, Erdő, erdő, de 

magas a teteje…, Erdő, erdő, erdő…, 

Megyen már a hajnalcsillag…, Érik a 

szőlő…, Megrakják a tüzet…, Győri 

kanász a dombon…, Aki dudás akar lenni 

Népzene 

Jeles napok: szokások, hagyományok. A 

népzenegyűjtésről, népzenegyűjtőkről. 

A magyar népdal stílusrétegződése: 

a. a. régi stílus: sorszerkezet, 

ereszkedő dallamvonal, kvintváltó 

szerkezet, kvintválasz; pentaton 

hangsor (ötfokúság). 

b. b. új stílus: visszatérő 

sorszerkezet, kupolás dallamvonal; 

3. sor a legváltozatosabb; 

hétfokúság. 

Népi hangszerek felismerése hallás 

után: duda, tekerő, cimbalom, citera. A 

dudanóta. 

A népdalfeldolgozás. 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

Ritmikai fogalmak-ismeretek: az 

alkalmazkodó ritmus; új ritmusértékek és 

szüneteik olvasása-írása, gyakorlóneve: a 

szinkópa, a nagy éles és nyújtott ritmus. 

Dallami ismeretek: a felső „ré” és „mi” 

hangok. 

Hangközök: a hangköz fogalma; egész- 

és félhang távolság; a tiszta hangközök 

felismerése, szolmizált éneklése: tiszta 

prím = T1, a tiszta oktáv = T8, tiszta kvart 

Énekes dalanyag 

Az alábbi nép-és műdalok éneklése 

emlékezetből: 

Hídló végén…, Szőnyi Erzsébet: Postaváró, 

Régi táncdal, A csitári hegyek alatt…, Nem 

vagyok én senkinek sem adósa…, Moniot 

D’Arras: Nyári ének, Ismeretlen szerző: Kék 

ibolyácska, J: S: Bach: Parasztkantáta, Händel: 

Győzelmi dal 

Népzene 

A népi zenekar felismerése hallás után: 

hegedű, cimbalom, klarinét. 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

Ritmikai fogalmak-ismeretek: a tizenhatod 

ritmus, a kis nyújtott és éles ritmus – értéke, 

gyakorlóneve, jele; a nyolcad értékű szünet. 

Hangsorok: az 1b előjegyzés 

Előadási jelek: dinamikai jelek: p – piano, f – 

forte, ff – fortissimo 

Zeneirodalom 

A zene eredete, fejlődése az  őskorban. Az ókor 

zenéje, hangszerei. A középkor zenéje: az 

egyházi zene - gregorián, a világi zene – 

trubadúrok, minnesangerek, a nemzeti nyelvű 

népdalköltészet. A reneszánsz kora, műfajai: 

kánon, madrigál, motetta  A barokk kora és 

zenéje: a barokk zenekar, a barokk hangszerei, 

barokk műfajok: kantáta, korál, oratórium; 

zeneszerzők: Purcell, Vivaldi, Bach, Händel. 
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=T4; tiszta kvint= T5. 

Hangnevek: ABC-s hangnevek jelölése 

G-kulcsban (violinkulcs) C’-C”-ig 

(C’D’E’F’G’A’H’C”). 

Hangsorok: a hétfokú hangsor (dúr és 

moll). 

Tonalitás: dúr-moll tonalitás 

felismerése záróhang alapján. 

Előadási jelek: tempó és dinamikai jelek a 

tanult dalokhoz és a meghallgatott 

zeneművekhez kapcsolódva. 

 

 

Ének-zene 6. évfolyam 

I. félév II. félév 

Énekes dalanyag 

Az alábbi népdalok szép, kifejező, 

pontos, tiszta éneklése emlékezetből: 

Ősszel érik babám…, Ablakomba, 

ablakomba…, Luca, Panna…, Fáj a 

fának…, Minek nekem ez a sályi határ…, 

A Vidrócki híres nyája…, Madárka, 

madárka…, Két tyúkom tavalyi…, 

Népzene 

Énekes és hangszeres 

népdalfeldolgozások felismerése, 

megnevezése. 

Az új stílusú magyar népdal és 

sorszerkezetei, felfelé kvintválasz. 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

Ritmika: felütés, csonka ütem, triola, 

kis éles és nyújtott ritmus, kis szinkópa, 

váltakozó ütem. 

Dallami ismeretek: ABC-s hangok a 

kis és egyvonalas oktávban GAH, a 

kétvonalas oktávban D”E”F”G”; 

módosító jelek (#, b, feloldójel) és 

jelentésük; módosított hangok szolmizált 

(fi, szi, ta, ri) és ABC-s nevei. 

Hangközök: k2, N2, k3, N3 

felismerése, szolmizált éneklése, 

Énekes dalanyag 

Az alábbi tanult dalok, zeneműtémák szép, 

kifejező, pontos, tiszta éneklése emlékezetből: 

Tinódi: Egri históriának summája, Csínom 

Palkó, Vörösbársony süvegem, Ellopták 

szívemet, Haydn: Szerenád, Mozart: Vágyódás a 

tavasz után, Mozart: Bűvös csengettyű, 

Beethoven: Örömóda 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

Forma: Periódus, szimmetria, nyitás-zárás 

fogalma. 

A tanult zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

Zeneirodalom 

Magyar történeti műfajok: históriás ének, a 

lant. 

A bécsi klasszicizmus kora, stílusjegyei. A 

bécsi klasszicista zeneszerzők: Haydn, Mozart, 

Beethoven, néhány művük, felsorolása. A bécsi 

klasszicizmus legjellegzetesebb műfajai: 

Énekes-világi: dal, opera, oratórium. 

Énekes-egyházi: mise, gyászmise (requiem). 

Hangszeres: szonáta, szimfónia, versenymű, 

szerenád. 

Zenei formák, szerkezetek: 

A klasszikus szimfónia felépítése, tételei. A 

triós forma, menüett, szonátaforma. 
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lejegyzése. 

Hangsorok: dúr és moll hangsorok 1#-

1b-ig (C-dúr, a-moll; G-dúr, e-moll; F- 

dúr, d-moll) kottaképről történő olvasása, 

a módosító jelek értelmezése kottakép 

alapján, tanult dallamok éneklése 

betűkottáról és kottakép alapján 

segítséggel. 

 

Együttesek: a klasszikus szimfonikus zenekar, 

trió, vonósnégyes. 

A szimfonikus zenekar hangszercsoportjainak, 

hangszereinek megnevezése. 

 

 

 

 

Ének-zene 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

Énekes dalanyag 

Az alábbi dalok szép, kifejező, pontos, 

tiszta éneklése emlékezetből: 

Erkel-Kölcsey: Himnusz, Által 

mennék én a Tiszán…, Sárgul már a 

fügefa levele…, Gerencséri utca…, Tisza 

partján mandulafa…, Magos a rutafa…, 

Gyere velem, Molnár Anna…, Ó, mely 

sok hal…, Sej, besoroztak…, Szegény 

vagyok…, Erdők, völgyek, szűk 

ligetek…, A csornai Hajas Gyula út… 

Népzene 

A népdalelemzés szempontjai, a 

népdalok jellemzőinek ábrázolása. 

A népballada. A balladák 

csoportosítása leggyakoribb témájuk 

szerint, műfaji sajátosságaik. 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

Ritmika: nyújtott-éles ritmus, 

szinkópa, triola; a 6/8-os ütemmutató 

Hangközök: a szext hangköz (k6, N6) 

felismerése, szolmizált éneklése, 

lejegyzése. 

Hangsorok: dúr és moll hangsorok 2#-

2b-ig (D-dúr, h-moll; B-dúr, g-moll) 

kottaképről történő olvasása, a módosító 

jelek értelmezése kottakép alapján, tanult 

Énekes dalanyag 

Az alábbi tanult dalok, zeneműtémák stílushű, 

szép, kifejező, pontos, tiszta éneklése egyénileg 

emlékezetből: 

Magasan repül a daru…; Kun verbunk…; 

Erkel Ferenc: Bánk bán: Keserű bordal, Hazám, 

hazám…, Nemzetőr-dal, Verdi: Rabszolgák 

kórusa, Schubert: A pisztráng, Chopin: 

Aranyosom… 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

Ritmika: kis nyújtott és éles ritmus, szinkópa, 

triola, „bokázó” ritmus; tanult dal ritmizálása 

kottából. 

Hangközök: a szeptim hangköz (k7, N7) 

felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése. 

Zeneirodalom 

Zenetörténeti kor: romantika. Romantikus 

műfajok felsorolása, stílusjegyek 

megfogalmazása, ismertetése. 

Zeneszerzők: Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, 

Schubert, Verdi, Wagner. 

Műfajok: népies műdal, verbunkos, rapszódia, 

programzene, szimfonikus költemény, 

romantikus dal, nemzeti opera. Erkel Ferenc 

Bánk bán c. operájának tartalma emlékezetből. 

Zenekar: a romantikus nagyzenekar. 

Előadási jelek: tempójelzések (tempo giusto, 
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dallamok éneklése betűkottáról és 

kottakép alapján segítséggel. 

 

andante, moderato, allegro vivace) és dinamikai 

jelek (pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, 

decrescendo) a tanult dalokhoz és a meghallgatott 

zeneművekhez kapcsolódva. 

 

Ének-zene 8. évfolyam 

I. félév II. félév 

Énekes dalanyag 

Az alábbi dalok szép, kifejező, pontos, 

tiszta éneklése emlékezetből: 

Katona József: Fohász Szent 

Istvánhoz, Erdő mellett estvéledtem…, 

Októbernak, októbernak elsején…, Bús a 

kis gerlice madár…,A citrusfa levelestől, 

ágastól…, Elindultam szép hazámból…, 

Röpülj, páva, röpülj…, Énekeljünk,…, A 

karádi faluvégen…, 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

Ritmika, hangközök, hangsorok: a 8 év 

anyagának összefoglalásaként könnyű 

dallamok, ritmusok olvasása, írása 2#-2b-

ig szolmizálva és ABC-s névvel önállóan. 

 

Énekes dalanyag 

Az alábbi dalok szép, kifejező, pontos, tiszta 

éneklése egyénileg emlékezetből: 

Nyári kánon; Énekeljünk szépen, csendben; 

Gaudeamus igitur, Ballag már a vén diák, 

Elmegyek, elmegyek… 

Zenei olvasás-írás, zeneelmélet 

Ritmika: a korábban tanult ritmikai ismeretek 

összegző tudása 

Hangközök: a korábban tanult hangközök 

felismerése, szolmizált éneklése, lejegyzése. 

Zeneirodalom 

A zene eredete, fejlődése az őskorban. 

Az ókori nagy kultúrák zenéje. 

A középkor egyházi, világi zenéje és nemzeti 

nyelvű népdalköltészete. A kottaírás története. 

A reneszánsz zeneszerzők műfajok, 

szerkesztési formák. A magyar reneszánsz. 

A barokk zene: történelmi háttere, műfajai, 

hangszerei, zeneszerzői, zenei jellemzői. 

A bécsi klasszicizmus műfajai, formái, 

hangszerei, zenei újítások, elemek, mesterek. 

A romantika zenéje: jellemző stílusjegyek, 

reformok, zeneszerzők, műfajok (csoportok), a 

szimfonikus zenekar hangszerei. A magyar 

nemzeti romantika. 

A XX. század zenéje. Zeneszerzők: Debussy, 

Ravel, Honegger, Carl Orff, Stravinsky, 

Prokofjev, Britten, Gerschwin. 

Irányzatok: Impresszionizmus, 

neoklasszicizmus, folklorizmus. 

A XX. századi magyar zene legjelesebb 

képviselői: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos 

Lajos, Kurtág György, Ránki Dezső, Szokolay 
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Sándor, Kocsár Miklós, Durkó Zsolt. 

A könnyűzene világa: rock, beat, rock and roll, 

elektronikus zene, filmzene, rockopera …stb. 

Műfajok: jazz - a dzsessz jellegzetes műfajai. 

A mai könnyűzene (aktualitások). 

 

Rajz- és vizuális nevelés 5. évfolyam 

I. félév II. félév 

Kifejezés, képzőművészet, vizuális 

kommunikáció. 

Térábrázolási módok megismerése. A tér 

tagolása: előtér, középtér, háttér. 

Kiemelés színnel, mérettel, 

részletezettséggel. Irodalmi mű 

illusztrációja. 

Eseménysorok megjelenítése. Képregény 

készítése. 

Őskor és az ókor művészete. Jellemzői. 

Tudjon a tanuló ezen történeti korokról 

példát mondani az építészet, szobrászat, 

festészet területéről. 

Tárgy és környezetkultúra. 

Térbeli helyzetek, arányok, színviszonyok 

ábrázolása. Természeti és mesterséges formák 

elemző rajzi ábrázolása. Főszínek, mellékszínek. 

Színvázlat készítése: Forma és funkció 

kapcsolata. Formaredukció, a formák 

leegyszerűsítése, átalakítása. Díszítő elemek 

tervezése. Farsangi álarcok, dekorációk tervezése 

a formák leredukálásával. 

 

Rajz- és vizuális nevelés 6. évfolyam 

I. félév II. félév 

Kifejezés, képzőművészet, vizuális 

kommunikáció. 

Írás és betű. 

Román, gótika, reneszánsz korának 

legfőbb jellemzői, kapcsolatok. Tudjon a 

tanuló ezen művészettörténeti korokról 

példát mondani az építészet, a szobrászat, 

a festészet területéről. 

Mértani formák megjelenítése. 

Formaelemzés, tónusfokozatok, 

önárnyék, vetett árnyék. Beállítások, 

csendéletek grafikus ábrázolása. 

Az emberi alak. Az alak vázolása, 

arányai, térbeli helyzetének és 

mozgásának felismerése. 

Mozgásábrázolás. 

Tárgy és környezetkultúra. 

Egy adott tárgy elemzése forma és funkció 

szempontjából. Az egész és a rész kapcsolata. Új 

forma tervezése. 

Dekoratív, absztrakt színkompozíciók készítése 

szabályos és szabálytalan formák 

felhasználásával. A színek dekoratív hatása. 

Színritmus, színdinamika. 
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Rajz- és vizuális nevelés 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

Kifejezés, képzőművészet, vizuális 

kommunikáció. 

Emberi alak elemző, rajzi 

tanulmányozása: vázolása, arányai, 

térbeli helyzetek felismerése és mozgások 

feldolgozása. 

Barokk, klasszicizmus, romantika, 

realizmus, impresszionizmus legfőbb 

jellemzői. Tudjon a tanuló ezen 

művészettörténeti korokról példát 

mondani. 

Tárgy és környezetkultúra. 

Szögletes testek, testcsoportok ábrázolása. 

Rálátás, alálátás, szemmagasság. Belső és külső 

terek ábrázolása. Vetületi és axonometrikus 

ábrázolás. Csendélet. Önárnyék, vetett árnyék. 

Telített, derített és tört színek. Vázlatok, 

részletrajzok készítése. A forma rajzi 

értelmezése. 

 

Rajz- és vizuális nevelés 8. évfolyam 

I. félév II. félév 

Kifejezés, képzőművészet, vizuális 

kommunikáció. 

Belső és külső terek perspektivikus 

ábrázolása. Horizontvonal, látóhatár. 

Rálátás, alálátás, szemmagasság. 

XX. sz. művészete. - stílusirányzatok. 

Ismerje fel és tudja jellemezni a 

művészettörténet nagy stíluskorszakait és 

formajegyeit egy- egy épület, tárgy 

formáján keresztül. 

Tárgy és környezetkultúra. 

A tér illúzióját keltő ábrázolás. OP-ART 

kompozíciók tervezése. A színek térhatása. A 

színek derített és telített árnyalatai. 

Színkontrasztok. Csendélet, tájkép festése. 

Belső és külső terek ábrázolása. 

Kollázs, montázs készítése. 

Az eddig tanult stílusok segítségével kép 

késztése. 
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Technika tantárgy 5. évfolyam 

I. félév II. félév 

Tapasztalatok megfogalmazása a 

környezet elemeiről, állapotáról, a 

környezet átalakító tevékenységgel járó 

felelősség belátása. 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, 

élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységekről. 

Ételkészítés és tárgyalkotás során a 

technológiák helyes alkalmazása, 

eszközök szakszerű, biztonságos 

használata. 

Az elkészült produktumok (ételek, 

tárgyak, modellek) reális értékelése, a 

hibák felismerése, a javítás, fejlesztés 

lehetőségeinek meghatározása. 

 

Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, 

modellek) reális értékelése, a hibák felismerése, a 

javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek 

biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá és 

célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ 

szerinti szabályainak, valamint a 

tömegközlekedés szabályainak biztonságos 

alkalmazása. 

A vasúti közlekedésben való biztonságos és 

udvarias részvétel. 

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, 

útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása, 

készítése 

 

Technika tantárgy 6. évfolyam 

I. félév II. félév 

Tapasztalatok megfogalmazása a 

környezet elemeiről, állapotáról, a 

környezet átalakító tevékenységgel járó 

felelősség belátása. 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, 

élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységekről. 

Ételkészítés és tárgyalkotás során a 

technológiák helyes alkalmazása, 

eszközök szakszerű, biztonságos 

használata. 

 

Az ember közvetlen tárgyi környezetének 

megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek 

felismerése, a tevékenységek és beavatkozások 

következményeinek előzetes, helyes felismerése, 

az azzal járó felelősség belátása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek 

biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá és 

célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ 

szerinti szabályainak, valamint a 

tömegközlekedés szabályainak biztonságos 

alkalmazása. 

A vasúti közlekedésben való biztonságos és 

udvarias részvétel. 

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, 

útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása, 

készítése. 
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Technika tantárgy 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

Tapasztalatok megfogalmazása a 

környezet elemeiről, állapotáról, a 

környezet átalakító tevékenységgel járó 

felelősség belátása. 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, 

élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységekről. 

Ételkészítés és tárgyalkotás során a 

technológiák helyes alkalmazása, 

eszközök szakszerű, biztonságos 

használata. 

 

Az ember közvetlen tárgyi környezetének 

megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek 

felismerése, a tevékenységek és beavatkozások 

következményeinek előzetes, helyes felismerése, 

az azzal járó felelősség belátása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek 

biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá és 

célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ 

szerinti szabályainak, valamint a 

tömegközlekedés szabályainak biztonságos 

alkalmazása. 

A vasúti közlekedésben való biztonságos és 

udvarias részvétel. 

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, 

útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása, 

készítése. 

Tapasztalatok megfogalmazása a 

környezet elemeiről, állapotáról, a 

környezetátalakító tevékenységgel járó 

felelősség belátása. 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, 

élelmiszerekkel összefüggő 

munkatevékenységekről. 

Ételkészítés és tárgyalkotás során a 

technológiák helyes alkalmazása, 

eszközök szakszerű, biztonságos 

használata. 

 

Az ember közvetlen tárgyi környezetének 

megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek 

felismerése, a tevékenységek és beavatkozások 

következményeinek előzetes, helyes felismerése, 

az azzal járó felelősség belátása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek 

biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá és 

célszerűvé válása. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ 

szerinti szabályainak, valamint a 

tömegközlekedés szabályainak biztonságos 

alkalmazása. 

A vasúti közlekedésben való biztonságos és 

udvarias részvétel. 

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, 

útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása, 

készítése. 
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Etika tantárgy 5. évfolyam 

I. félév II. félév 

A tanuló legyen tisztában az egészség 

megőrzésének jelentőségével, és tudja, 

hogy maga is felelős ezért. 

Legyen tudatában annak, hogy az 

emberek sokfélék, és fogadja el a testi és 

lelki vonásokban megnyilvánuló 

sokszínűséget, valamint az etnikai és 

kulturális különbségeket. 

Gondolkodjon rajta, hogy mit tekint 

értéknek. 

Legyen képes különféle szintű 

kapcsolatok kialakítására és ápolására, 

rendelkezzen a konfliktusok kezelésének 

és az elkövetett hibák kijavításának 

néhány, a gyakorlatban jól használható 

technikájával. 

Legyen fontos számára a közösséghez 

való tartozás érzése. 

Fogadja nyitottan a sajátjától eltérő 

véleményeket, szokásokat és kulturális, 

illetve vallási hagyományokat. 

Érzékelje, hogy a társadalom tagjai 

különféle körülmények között élnek. 

Becsülje a neki nyújtott segítséget. 

Legyen tisztában azzal, hogy az emberi 

tevékenység hatással van a környezet 

állapotára, és törekedjen rá, hogy 

életvitelével minél kevésbé károsítsa a 

természetet. 

Legyen tisztában azzal, hogy az emberi 

tevékenység hatással van a környezet állapotára, 

és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé 

károsítsa a természetet. 

Ismerje a modern technika legfontosabb előnyeit 

és hátrányait. 

Legyen tisztában vele, hogy a reklámok a nézők 

befolyásolására törekszenek. 

Értse, hogy a világ megismerésének többféle 

útja van (különböző világképek és 

világnézetek). 
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Etika tantárgy 6. évfolyam 

I. félév II. félév 

A tanuló legyen tisztában az egészség 

megőrzésének jelentőségével, és tudja, 

hogy maga is felelős ezért. 

Legyen tudatában annak, hogy az 

emberek sokfélék, és fogadja el a testi és 

lelki vonásokban megnyilvánuló 

sokszínűséget, valamint az etnikai és 

kulturális különbségeket. 

Gondolkodjon saját személyiségjegyein, 

törekedjen vélekedéseinek és tetteinek 

utólagos értékelésére. 

Gondolkodjon rajta, hogy mit tekint 

értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a 

döntéseit, és hogy időnként választania 

kell még a számára fontos értékek között 

is. 

Legyen képes különféle szintű 

kapcsolatok kialakítására és ápolására, 

rendelkezzen a konfliktusok kezelésének 

és az elkövetett hibák kijavításának 

néhány, a gyakorlatban jól használható 

technikájával. 

Legyen fontos számára a közösséghez 

való tartozás érzése; legyen képes átlátni 

és elfogadni a közösségi normákat. 

Fogadja nyitottan a sajátjától eltérő 

véleményeket, szokásokat és kulturális, 

illetve vallási hagyományokat. 

Érzékelje, hogy a társadalom tagjai különféle 

körülmények között élnek, legyen képes 

együttérzést mutatni az elesettek iránt, és 

lehetőségéhez mérten vállaljon szerepet a 

rászorulók segítésében. Becsülje meg a neki 

nyújtott segítséget. 

Legyen tisztában azzal, hogy az emberi 

tevékenység hatással van a környezet állapotára, 

és törekedjen rá, hogy életvitelével minél kevésbé 

károsítsa a természetet. 

Ismerje a modern technika legfontosabb előnyeit 

és hátrányait, s ismerje magán a függőség 

kialakulásának esetleges előjeleit. 

Legyen tisztában azzal, hogy a reklámok a nézők 

befolyásolására törekszenek, és viszonyuljon 

kritikusan a különféle médiaüzenetekhez. 

Értse, hogy a világ megismerésének többféle útja 

van (különböző világképek és világnézetek), s 

ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel 

közelít ugyanahhoz a valósághoz. 
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Etika tantárgy 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

A tanuló értse, hogy az ember egyszerre 

biológiai és tudatos lény, akit 

veleszületett képességei alkalmassá 

tesznek a tanulásra, mások megértésére és 

önmaga vizsgálatára. 

Értse, hogy az emberek viselkedését, 

döntéseit tudásuk, gondolataik, 

érzelmeik, vágyaik, nézeteik és 

értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

Legyen képes reflektálni saját maga és 

mások gondolataira, motívumaira és 

tetteire. 

Legyen tisztában azzal, hogy baráti- és 

párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a 

társaiért. 

Legyen nyitott más kultúrák értékeinek 

megismerésére és befogadására. 

Legyen képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki 

örömet, illetve rossz érzést. 

Legyen tisztában a függőséget okozó szokások 

súlyos következményeivel 

 

Etika tantárgy 8. évfolyam 

I. félév II. félév 

A tanuló értse, hogy az ember egyszerre 

biológiai és tudatos lény, akit 

veleszületett képességei alkalmassá 

tesznek a tanulásra, mások megértésre és 

önmaga vizsgálatára. Értse, hogy az 

emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, 

gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik 

és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

Legyen képes reflektálni saját maga és 

mások gondolataira, motívumaira és 

tetteire. 

Életkorának megfelelő szinten ismerje 

önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek 

kialakításakor képes reálisan felmérni a 

lehetőségeit. 

Legyen képes erkölcsi szempontok 

szerint mérlegelni különféle 

cselekedeteket, és tudja elviselni az 

értékek közötti választással együtt járó 

belső feszültséget. Legyen képes 

ellenállni a csoportnyomásnak, és saját 

értékrendje szerinti autonóm döntéseket 

hozni. 

Legyen képes ellenállni a csoportnyomásnak, és 

saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket 

hozni. 

Legyen tisztában azzal, hogy baráti- és 

párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a 

társaiért. 

Alakuljon ki benne az európai identitás csírái. 

Legyen nyitott más kultúrák értékeinek 

megismerésére és befogadására. 

Legyen elképzelése saját jövőjéről, és legyen 

tisztában azzal, hogy céljai eléréséért 

erőfeszítéseket kell tennie. 

Legyen képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki 

örömet, illetve rossz érzést. 

Legyen tisztában függőséget okozó szokások 

súlyos következményeivel. 

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző 

emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami 

konfliktusok forrása lehet. 
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Testnevelés tantárgy 5. évfolyam 

I. félév II. félév 

Atlétika 

- ismerje a futó-, ugróiskola alapvető 

gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó 

szökdelés, futás sarok- és térdemeléssel, 

indiánszökdelés, futó-ugrószökdelés ) 

- ismerje és tudja szabályosan 

végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, 

hogy a három vezényszó elhangzásakor 

milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( 

Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és 

jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a 

középtávfutások eredményes 

végrehajtásához (400m, 800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást 

guggoló technikával ugrósávból 

ugrólábról elrugaszkodva, majd páros 

lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be 

a távolugráshoz szükséges roham 

kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes 

váltás technikáját alkalmazva, 

váltózónában és segédjel segítségével; 

Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás: fiúknál 11,1mp; 

lányoknál 11,7mp 

400m-es síkfutás fiúknál 1:40mp; 

lányoknál 1:50mp 

Cooper futás fiúknál 1920m; 

lányoknál 1760m 

Testnevelési és sportjátékok 

- ismerje a kosárlabda játék alapvető 

szabályait; 

- megindulás- megállás belépéssel két 

ütemben, sarkazás; 

- kétkezes mellső, felső átadások; 

- fektetett dobás egy leütésből; 

- szlalom labdavezetés helyes technikával 

Torna 

- tudjon önállóan 6-8 reggeli tornára alkalmas 

gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani; 

- gurulóátfordulás előre guggolásból 

guggolásba, terpeszállásból guggolásba, 

terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás 

hátra guggolásból guggolásba; 

- mérlegállás 3 mp-ig; 

- tarkóállás 3mp-ig 

-kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

- fellendülés kézenállásba bordásfalnál 

- tudjon a tanult elemekből összefüggő 

talajgyakorlatot összeállítani; 

Atlétika 

- ismerje a futó-, ugróiskola alapvető 

gyakorlatait ( galoppszökdelés, oldalazó 

szökdelés, futás sarok- és térdemeléssel, 

indiánszökdelés, futó-ugrószökdelés ) 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a 

térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három 

vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat 

kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és 

jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások 

eredményes végrehajtásához (400m, 800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló 

technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva, 

majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja 

be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás 

technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel 

segítségével; 

Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás: fiúknál 11,1mp; lányoknál 

11,7mp 

400m-es síkfutás fiúknál 1:40mp; lányoknál 

1:50mp 

Cooper futás fiúknál 1920m; lányoknál 1760m 



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 
(OM: 035980) 

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. 
 

 

91 

 

 

 

Testnevelés tantárgy 6. évfolyam 

I. félév II. félév 

Atlétika 

- ismerje a futó-és ugróiskola 

alapvető gyakorlatait (galoppszökdelés, 

oldalazó szökdelés, futás sarok-és 

térdemeléssel, indiánszökdelés, futó-ugró 

szökdelés) 

- ismerje és tudja szabályosan 

végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, 

hogy a három vezényszó elhangzásakor 

milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( 

Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait 

és jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a 

középtávfutások eredményes 

végrehajtásához (400m, 800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást 

guggoló technikával ugrósávból 

ugrólábról elrugaszkodva, majd páros 

lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be 

a távolugráshoz szükséges roham 

kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes 

váltás technikáját alkalmazva, 

váltózónában és segédjei segítségével; 

Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás: fiúknál 10,7mp; 

lányoknál 11,2mp 

400m-es síkfutás fiúknál 1:35mp; 

lányoknál 1:45mp 

Cooper futás fiúknál 1940m; 

lányoknál 1770m 

 

 

 

 

Testnevelési és sportjátékok 

- ismerje a kosárlabda játék alapvető 

Torna 

- tudjon önállóan 6-8 reggeli tornára 

alkalmas gimnasztikái gyakorlatot végrehajtani; 

- gurulóátfordulás előre guggolásból 

guggolásba, terpeszállásból guggolásba, 

terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás 

hátra guggolásból guggolásba; 

- repülő gurulóátfordulás; 

- mérlegállás 3 mp-ig; 

- tarkóállás 3mp-ig 

- kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

- fellendülés kézenállásba bordásfalnál 

- zsugorfejenállás ill. fejenállás bordásfalnál; 

- tudjon a tanult elemekből összefüggő 

talajgyakorlatot összeállítani; 

Atlétika 

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető 

gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó 

szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, 

indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani 

a térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három 

vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat 

kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és 

jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a 

középtávfutások eredményes végrehajtásához 

(400m, 800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló 

technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva, 

majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja 

be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; 

sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás 

technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjei 

segítségével; Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás: fiúknál 10,7mp; lányoknál 

11,2,p 
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szabályait; 

- megindulás- megállás belépéssel 

két ütemben, sarkazás;  

 

átadások mozgás közben (kétkezes 

mellső, felső, pattintott átadás); 

- folyamatos labdavezetés helyes 

technikával (magas, mély, szlalom 

labdavezetés) 

fektetett dobás végrehajtása 

labdavezetésből 

400m-es síkfutás fiúknál 1:35mp; lányoknál 

1:45mp 

Cooper futás fiúknál 1940m; lányoknál 1770m 

 

 

Testnevelés tantárgy 7. évfolyam 

I. félév II. félév 

Atlétika 

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető 

gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó 

szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, 

indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) 

- ismerje és tudja szabályosan 

végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, 

hogy a három vezényszó elhangzásakor 

milyen mozdulatokat kell végrehajtani ( 

Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és 

jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a 

középtávfutások eredményes 

végrehajtásához (400m, 800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást 

guggoló technikával ugrósávból 

ugrólábról elrugaszkodva, majd páros 

lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be 

a távolugráshoz szükséges roham 

kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes 

váltás technikáját alkalmazva, 

váltózónában és segédjel segítségével; 

Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás: fiúknál 10,5mp; 

Torna 

- tudjon önállóan 10 reggeli tornára alkalmas 

gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani; 

- gurulóátfordulás előre guggolásból 

guggolásba, terpeszállásból guggolásba, 

terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás 

hátra guggolásból guggolásba; 

- repülő gurulóátfordulás; 

- mérlegállás 3 mp-ig; 

- tarkóállás 3mp-ig 

- kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

- fejenállás; 

- kézenállás; 

- tudjon a tanult elemekből összefüggő 

talajgyakorlatot összeállítani; 

Atlétika 

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető 

gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó 

szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, 

indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a 

térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három 

vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat 

kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és 

jelentőségét; 
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lányoknál 11,0mp 

800m-es síkfutás fiúknál 3:50mp; 

lányoknál 4:05mp 

Cooper futás fiúknál 2080m; 

lányoknál 1780m 

Testnevelési és sportjátékok 

- ismerje a kosárlabda játék alapvető 

szabályait; 

- megindulás- megállás belépéssel két 

ütemben, sarkazás; 

- ismerje a védőmunka alapvető 

technikája; 

- átadások mozgás közben (kétkezes 

mellső, felső, pattintott átadás); 

- folyamatos labdavezetés helyes 

technikával (magas, mély, szlalom 

labdavezetés) 

- kapott labdával fektetett dobás 

végrehajtása leütés nélkül; 

 

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások 

eredményes végrehajtásához (400m, 800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló 

technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva, 

majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja 

be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás 

technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel 

segítségével; 

Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás: fiúknál 10,5mp; lányoknál 

11,0mp 

800m-es síkfutás fiúknál 3:50mp; lányoknál 

4:05mp 

Cooper futás fiúknál 2080m; lányoknál 1780m 

 

Testnevelés tantárgy 8. évfolyam 

I. félév II. félév 

Atlétika 

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető 

gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó 

szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, 

indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) 

- ismerje a vágtafutás és a tartós futás 

technikájának alapvető eltéréseit; 

- ismerje és tudja szabályosan 

végrehajtani a térdelőrajtot; tudatosuljon, 

hogy a három vezényszó elhangzásakor 

milyen mozdulatokat kell végrehajtani 

(Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és 

jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a 

középtávfutások eredményes 

végrehajtásához (400m, 800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást 

Torna 

- tudjon önállóan 10 reggeli tornára alkalmas 

gimnasztikai gyakorlatot végrehajtani; 

- gurulóátfordulás előre guggolásból 

guggolásba, terpeszállásból guggolásba, 

terpeszállásból terpeszállásba; gurulóátfordulás 

hátra guggolásból guggolásba; 

- repülő gurulóátfordulás; 

- mérlegállás 3 mp-ig; 

- tarkóállás 3mp-ig 

- kézen átfordulás oldalra (cigánykerék) 

- fejenállás; 

- kézenállás; 

- tudjon a tanult elemekből összefüggő 

talajgyakorlatot összeállítani; 

 

Atlétika 

- ismerje a futó-és ugróiskola alapvető 
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guggoló technikával ugrósávból 

ugrólábról elrugaszkodva, majd páros 

lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja be 

a távolugráshoz szükséges roham 

kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes 

váltás technikáját alkalmazva, 

váltózónában és segédjel segítségével; 

Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás: fiúknál 10,2mp; 

lányoknál 10,8mp 

800m-es síkfutás fiúknál 3:40mp; 

lányoknál 3:55mp 

Cooper futás fiúknál 2150m; 

lányoknál 1790m 

Testnevelési és sportjátékok 

- ismerje a kosárlabda játék alapvető 

szabályait; 

- megindulás- megállás belépéssel két 

ütemben, sarkazás; 

- ismerje a védőmunka alapvető 

technikája; 

- átadások mozgás közben (kétkezes 

mellső, felső, pattintott átadás); 

- folyamatos labdavezetés helyes 

technikával (magas, mély, szlalom 

labdavezetés) 

- oldalról érkező labdával fektetett 

dobás egy labdaleütéssel; 

 

gyakorlatait (galoppszökdelés, oldalazó 

szökdelés, futás sarok-és térdemeléssel, 

indiánszökdelés, futó-ugró szökdelés) 

- ismerje és tudja szabályosan végrehajtani a 

térdelőrajtot; tudatosuljon, hogy a három 

vezényszó elhangzásakor milyen mozdulatokat 

kell végrehajtani ( Rajthoz! Vigyázz! Rajt!) 

- ismerje a rövid távfutás szakaszait és 

jelentőségét; 

- tudja mozgósítani erejét a középtávfutások 

eredményes végrehajtásához (400m, 800m) 

- tudja végrehajtani a távolugrást guggoló 

technikával ugrósávból ugrólábról elrugaszkodva, 

majd páros lábra, guggolásba érkezve, gyakorolja 

be a távolugráshoz szükséges roham kialakítását; 

- sajátítsa el a váltófutást kétkezes váltás 

technikáját alkalmazva, váltózónában és segédjel 

segítségével; 

Teljesítendő szintek: 

60m-es síkfutás: fiúknál 10,5mp; lányoknál 

11,0mp 

800m-es síkfutás fiúknál 3:50mp; lányoknál 

4:05mp 

Cooper futás fiúknál 2080m; lányoknál 1780m 
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Jegyzőkönyv a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Nevelőtestületének

Értekezletéről

Ikt:1-4/2019.

Mely készült:

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

Helyszín:

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre út. 1.

Dátum: 2019. szeptember 16.

Időpont: 17 óra 30 perc

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Flázirend; valamint a Cserkeszőlői Petőfi Sándor

Általános Iskola Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos Nevelőtestület véleményezése

tárgyában.

Levezető: Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella

Jegyzőkönyvvezető: Rozmisné Oláh Katalin iskolatitkár

Jegyzőkönyv hitelesítők: 1. Gödön Marianna

2. Lénárdné Szokolai Orsolya

Napirendi pontok:

1. Levezető, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

2. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola I-Iázirend módosításával

kapcsolatos változásokról.

3. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program

módosításával kapcsolatos változásokról.

4. Vélemények, hozzászólások
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Molnárné Kis Erika igazgató köszönti a Nevelőtestület tagjait és ismerteti a napirendi pontokat.

Javaslatot tesz a levezetőre Kelemenné Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella, a jegyzőkönyv-

vezetőre Rozmisné Oláh Katalin és ajegyzőkönyv-hitelesítőkre, Gödön Mariatma és Lénárdné

Szokolai Orsolya személyében.

A Nevelőtestület egyhangú, nyílt szavazással elfogadta levezetőnek Dr. Gulyásné Romhányi

Gabriella, a jegyzőkönyv-vezetőnek Rozmisné Oláh Katalint és a jegyzőkönyv-hitelesítőnek,

Gödön Mariannát és Lénárdné Szokolai Orsolyát.

Molnárné Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend

módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.

A Nevelőtestület tagjai egyhangú, nyílt szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor

Általános Iskola Házirend módosításával kapcsolatos változásokat.

Molnárné Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai

Program módosításával kapcsolatos változásokat.

I lozzászólások, vélemények meghallgatása.

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Nevelőtestületének tagjai egyhangú, nyílt

szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program

módosításával kapcsolatos változásokat.

A jegyzőkönyv lezárásra került: 2019. szeptember 17. 18~°
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4~i~

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő
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Határozat

A 2019. évi Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos Nevelőtestület véleményezése

tárgyában.

Az intézmény Nevelőtestületéből (31 fő, 100%) szavazott 31 fő, 100 %.

a Cserkeszőlői Petőű Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos

változásokat

támogatta: 31 fő, 100%,

nem támogatta: O fő, O %‚

tartózkodott: O fő, O %

nincsjelen: O fő, O %

Q~oLrL oU~ ‚Y~oj—L
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Jelenléti ív Nevelőtestületi értekezletro a Pedagógiai Program és a Házirend módosítása
tárgyában

Időpont: 2019. szeptember 16. 17 óra 30 perc

Borsos-Janics Katalin

Czakó Tibomé

Dariné Benedek Ildikó

Dezső Dóra

Fülöp János

Gál Gabriella

Gödön Marianna

Dr. Gulyásné Romhányi Gabriella

Gyóllai László

Győri-Savella Csilla

Kelemenné Almási Andrea

Kerekes Zoltán

Kerekesné Batki Szilvia

Kiss István

Kissné Lele Tünde

Lénárdné Szokolai Orsolya

Mészáros Gréta

Molnárné Kis Erika

Mravik Mária

Nagy Éva

Nagy Katalin

Nagy Szilvia

Patainé Horváth Erika

Ponyokai Tiborné

Sárközi Julianna Zsuzsanna
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26. Szabó Péter

27. Színné Fehér Ildikó

28. Tóth Emma

29. Tóthné Sári Éva

30. Varga Imréné

31. Vákiv Marietta
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~
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JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1.

Jegyzőkönyv a Diákönkormányzat üléséről

Ikt:1-7/2019.

Mely készült:

Cserkeszőlői Petőfl Sándor Általános Iskola

Helyszín:

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre út. 1.

Dátum: 2019. szeptember 17.

Időpont: 14 óra

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat; a

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend; valamint a Cserkeszőlői Petőfi Sándor

Általános Iskola Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos Szülői Munkaközösség

véleményezése tárgyában.

Levezető: Nagy Szilvia

Jegyzőkönyvvezető: Rozmisné Oláh Katalin iskolatitkár

Jegyzőkönyv hitelesítők: 1. Kerekes Ágota

2. Kollár Karolin

Napirendi pontok:

1. Levezető, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

2. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési

Szabályzat módosításával kapcsolatos változásokról.

3. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola I-Iázirend módosításával

kapcsolatos változásokról.

4. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program

módosításával kapcsolatos változásokról.



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
q (OM:035980)

5465 Csei kesLőlő, Ady Endie uLca 1.

5. Vélemények, hozzászólások

Molnárné Kis Erika igazgató köszönti a Diákönkormányzat tagjait és ismerteti a napirendi

pontokat.

Javaslatot tesz a levezetőre Kelemenné Nagy Szilvia, a jegyzőkönyv-vezetőre Rozmisné Oláh

Katalin és ajegyzőkönyv-hitelesítőkre, Kerekes Ágota és Kollár Karolin személyében.

A Diákönkormányzat egyhangú, nyílt szavazással elfogadta levezetőnek Nagy Szilviát, a

jegyzőkönyv-vezetőnek Rozmisné Oláh Katalint és a jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kerekes

Ágotát és Kollár Karolint.

Molnárné Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és

Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Diákönkormányzatának tagjai egyhangú, nyílt

szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési

Szabályzat módosításával kapcsolatos változásokat.

Molnárné Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola I-Iázirend

módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Diákönkormányzatának tagjai egyhangú, nyílt

szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend módosításával

kapcsolatos változásokat.

Molnárné Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai

Program módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5465 Csez keszűlő, Ady ~izdi e UILa 1.

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Diákönkormáiiyzatának tagjai egyhmigú, nyílt

szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program

módosításával kapcsolatos változásokat.

A jegyzőkönyv lezárásra került: 2019. szeptember 17. 15~°

jegyzőkönyv-vezető

3(py~e’) A~kD’~~

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5465 Csei keszőlő, Ady Endre utca 1.

Határozat

A 2019. évi Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program módosításával

kapcsolatos Diákönkormányzat véleményezése tárgyában.

Az intézmény Diákönkormányzatából (30 fő, 100%) szavazott 30 fő, 100%.

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását

támogatta: 30 fő, 100%,

nem támogatta: O fő, O %‚

tartózkodott: O fő, O %

nincsjelen: O fő, 0%

jegyzőkönyv-vezető

~ekC~ A~ck&..

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

(OM: 035980)

5465 Cserkeszőlő, Ady E. úti.

Jelenléti ív Diák-önkormányzati gyűlésről

Készült 2019. szeptember 17-én 14 órakor a Cserkeszőlői Petőti Sándor Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend és Pedagógiai Program módosításának

elfogadásakor

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola:

Hegedűs Hanna 2.

Kósa Lotti Paima 2.

Szabó Janka Luca 3. o. &~.-ok»-Q-’ 17Z2.~rL~&Q.
Pálinkás Lia 3. o. .

Varga Nándor 4/a. o. i7~ •: .

Jéga-Szabó Zoé Kira 4/a. ~
Szilágyi Georgina 4/b. &2Jckj~L Q~t1’~9~~t4\cJ\.

Pál Petra 4/b. Á-.°-”-’ ~

Gulácsi Csenge 5/a.

Török Bálint 5/a. ~~1t4’ &k4LQt≠4L
Szombati Róza 5/b. ‘O~ÍYt&VL ‘RJjx-’
Kaszás Amira 5/b.

Kuti Bettina 6/a.

Horváth Szabolcs Zoltán 6/a.

Gulyás Sára 6/b.

Horpácsi Réka 6/b. V c. ~
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VargaGréta7/a. ~

Kovács Kíra 7/a. ~ (°~-

Urbán Réka 7/b. tL~”~ -LkQ’~

Molnár János 7/b. ‚Y0L~ tkkOj)

Fenyvesi Emese 8/a. ~2Z4t”~jtu1.4’t &~h’_L44.~’

Kiss Virág 8 a. dCoo \krds~

Kerekes Ágola 8/b. X&v(&~’) A~3c4c&..

Nagy Zsombor 8/b. ~ ~t4~n-~

rkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szelevény telephelye:

Szabó Mna Sára 2.o.

1-larangozó Angéla 3.o. 1Jf~aJr3-hF~J4r%J? ‘.i4~~ntL
Obermayer Liii Fanni 4.o. Ott T’wiz’r LQ~ lxji~rj

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Áltaiános Iskola Tiszasas telephelye:

Kiszely Vince 2.o. ~..TY......
Murányi Laura 3.o. J11Áv~1$4lÁ4~~& J~C~

Kókai Uréta Lola 4.o.



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5465 Cs&i keszőlő, Ady Endre utca 1.

Jegyzőkönyv a Szülői Munkaközösség üléséről

Ikt: 1-3/2019.

Mely készült:

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

Helyszín:

5465 Cserkeszőlő, Ady E. Út 1.

Dátum: 2019. szeptember 18.

Időpont: 17 óra

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat; a

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend; valamint a Cserkeszőlői Petőfi Sándor

Általános Iskola Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos Szülői Munkaközösség

véleményezése tárgyában.

Levezető: Nagy Szilvia

Jegyzőkönyvvezető: Rozmisné Oláh Katalin iskolatitkár

Jegyzőkönyv hitelesítők: 1. Csontos Petra

2. Hegedűsné Savella Erika

Napirendi pontok:

1. Levezető, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

2. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési

Szabályzat módosításával kapcsolatos változásokról.

3. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend módosításával

kapcsolatos változásokról.

4. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program

módosításával kapcsolatos változásokról.



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1.

5. Vélemények, hozzászólások

Molnárné Kis Erika igazgató köszönti a Szülői Munkaközösség tagjait és ismerteti a napirendi

pontokat.

Javaslatot tesz a levezetőre Nagy Szilvia, a jegyzőkönyv-vezetőre Rozmisné Oláh Katalin és a

j egyzőkönyv-hitelesítőkre, Csontos Renáta és Hegedűsné Savella Erika személyében.

A Szülői Muiikakőzösség egyhangú, nyílt szavazással elfogadta levezetőnek Nagy Szilviát, a

jegyzőkönyv-vezetőnek Rozmisné Oláh Katalint és a jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Csontos

Renáta és Hegedűsné Savella Erika személyében.

Molnárné Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és

Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének tagjai egyhangú,

nyílt szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és

Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos változásokat.

Molnámé Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend

módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Mui*aközösségének tagjai egyhangú,

nyílt szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend

módosításával kapcsolatos változásokat.

Molnámé Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai

Program módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5465 Cserkeszólő, Ady Endre utca 1.

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének tagjai egyhangú,

nyílt szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program

módosításával kapcsolatos változásokat.

Ajegyzőkönyv lezárásra került: 2019. szeptember 18. i83°

jegyzőkönyv-vezető

~a ~o~’í~ :L_’t~_~~

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1.

Határozat

A 2019. évi Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos Szülői Munkaközösség

véleményezése tárgyában.

Az intézmény Szülői Munkaközösségéből (39 fő, 100 %) szavazott 39 fő, 100 %.

a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos

változásokat

támogatta: 39 fő, 100%,

nem támogatta: 0 fő, O %‚

tartózkodott: O fő, O %

nincs Jelen: O fő, 0%

jegyzőkönyv-vezető

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő



JA45 Cserkeszőlői Petőfl Sándor Általános Iskola

(OM: 035980)

5465 Cserkesző~ő, Ady E. úti.

Jelenléti ív Szülői munkaközösség gyűléséről

Készült 2019. szeptember 18-án 17 órakor a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend és Pedagógiai Program módosításának
elfogadásakor

Czeczonné Kiss Nóra ~( ~

Kocsisné Kovács Edit 4~?.i~—

CsabainéHusz~Zita

Kósa Károlyné ~ 1t%~L~~ ‘,lX4Urk~CL’

Hegedűsné Savella Erika 1~yRk$~n r~ Sc4cQ~.Q’., 6.~t~zw

Tompos Réka \~
Ábrahám Judit

Szombati Zoltám~é ~r

Benke Mónika ..•~

Vargáné László Mariann UCLfL’~ ?(L14~Lttt4~

Jéga-Szabó Anita

Trabach Katalin ~

Pálné Szabó Nikolett ~tQJ’i (Ucfa4’~

Csontos Renáta ~1p

Szabóné Nagy Erika &s.brk~’L \.P ~~

Kelemen Edit d &U»ULQCU’~~ “
Varjasi Erzsébet
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Kovács Mariann ‘~-~ ~

Váradi Erzsébet r~n-t~4 E~1e~t’
Szombatiné Imrei Erika ~

Kengyel László k1~Q.~ «~tuiwt fJIP-k..&

Mengyán Kitti ‚~4~’~’L ‚4~’~
Kuti Gáborné 12 (~C~ (.

Nagyszombati Tibor

Czucziné Győri Gabriella ~LL
Gulyásné Somodi Mária ~ te~ ~o ~~cN

Ho~ácsiné Lévai Róza ~~
Miháczi Annamária ‚—„~

Varga Zoltánné ~‘X) Qt ~
Gólya Zsoltné (~7io~ ‚~‘y’J ~& dl
Huszár Istvánné

Nagy Andrea . ~ f~-tcJPt-C’L...

Kovács Gabriella ~

Kiszely Zsolt ~

Trabach Katalin ‚‚.~‚~%‘ „±‚~ “

Fenyvesiné Pásztor Haj nalka

Vargáné László Marianna UC’—’%c’L’~ JJJ~ k’~~
Berényi Andrea 3~~ ~

NagynéGálfiErika (‘ CJ~’

Kerekesné dr. Holló Helga _____ ( ____



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5474 Tiszasas, Rákóczi utca 26.

Jegyzőkönyv a Szülői Munkaközösség üléséről

Ikt: 1-3/2019.

Mely készült:

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

/Tiszasas telephely

Helyszín:

5474 Tiszasas, Rákóczi utca 26.

Dátum: 2019. szeptember 26.

Időpont: 17 óra

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat; a

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola I-Iázirend; valamint a Cserkeszőlői Petőfi Sándor

Általános Iskola Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos Szülői Munkaközösség

véleményezése tárgyában.

Levezető: Kelemenné Almási Andrea

Jegyzőkönyvvezető: Rozmisné Oláh Katalin iskolatitkár

Jegyzőkönyv hitelesítők: 1. Kiszelyné Bordács Andrea

2. Kókainé Rózsa Krisztina

Napirendi pontok:

1. Levezető, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

2. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési

Szabályzat módosításával kapcsolatos változásokról.

3. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola I-Iázirend módosításával

kapcsolatos változásokról.

4. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program

módosításával kapcsolatos változásokról.



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM; 035980)

5474 Ti~iavr, Rákórzi utca 26

5. Vélemények, hozzászólások

Molnárné Kis Erika igazgató köszönti a Szülői Munkaközösség tagjait és ismerteti a napirendi

pontokat.

Javaslatot tesz a levezetőre Kelemenné Almási Andrea, a jegyzőkönyv-vezetőre Rozmisné

Oláh Katalin és ajegyzőkönyv-hitelesítőkre, Kiszelyné Bordács Krisztina és Kókainé Rózsa

Krisztina személyében.

A Szülői Munkaközösség egyhangú, nyílt szavazással elfogadta levezetőnek Nagy Szilviát, a

jegyzőkönyv-vezetőnek Rozmisné Oláh Katalint és ajegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kiszelyné

Bordács Andreát és Kókainé Rózsa Krisztinát.

Molnárné Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és

Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Mimkaközösségének tagjai egyhangú,

nyílt szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és

Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos változásokat.

Molnárné Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend

módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének tagjai egyhangú,

nyílt szava.zással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend

módosításával kapcsolatos változásokat.

Molnárné Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai

Program módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

~474 Tis7aqa~, Rákóc7í utca ?6

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének tagjai egyhangú,

nyílt szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program

módosításával kapcsolatos változásokat.

A jegyzőkönyv lezárásra került: 2019. szeptember 26. 18~°

jegyzőkönyv-vezető

~\W~t~

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM; 035980)

~474 Ti~zav’s, Rákóczi utca 26

Határozat

A 2019. évi Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos Szülői Munkaközösség

véleményezése tárgyában.

Az intézmény Szülői Munkaközösségéből (8 fő, 100 %) szavazott 8 fő, 100 %.

a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos

változásokat

támogatta: 8 fő, 100 %‚

nem támogatta: O fő, O %‚

tartózkodott: O tó, O %

nincsjelen: O fő, 0%

jegyzőkönyv-vezető

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

(OM: O3~~RO)

5474 Tiszasas, Rákóczi u. 26.

Jelenléti ív Szülői Munkaközösségi gyűlésről

Készült 2019. szeptember 26-án 17 órakor a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

Szen’czcti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program módosításának

elfogadásakor

Szentesi Zsanett \SZ€J~tk 7~ c(.Á’&bt

Hegedűsné Szító Lilla ~

Bottlik Melinda

Kiszelyné Bordács Andrea ~ ~Io~ ~(tCt

Murányi Rita

Árvai Zoltánné L,4t-, .‘2’1 e4.~.

Kókainé Rózsa Krisztina ~

Radicsné Papp Edit ~z4~ ‘~ k



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5476 Szelevény, Petőfl Sándor utca 13

Jegyzőkönyv a Szülői Munkaközösség üléséről

Ikt: 1-7/20 19.

Mely készült:

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

/Szelevény telephelyi

Helyszín:

54/6 Szelevény, Petőfi Sándor utca 13.

Dátum: 2019. szeptember 24.

Időpont: I / ora

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat; a

Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola I-Iázirend; valamint a Cserkeszőlői Petőfi Sándor

Általános Iskola Pedag6giai Program módosításával kapcsolatos Szülői Munkaközösség

véleményezése tárgyában.

Levezető: Sárközi Zsuzsamia

Jegyzőkönyvvezető: Rozmisné Oláh Katalin iskolatitkár

Jegyzőkönyv hitelesítők: 1. Harangozóné Kézsmárki Mdrea

2. Hollóné Bak Beáta

Napirendi pontok:

1. Levezető, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

2. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési

Szabályzat módosításával kapcsolatos változásokról.

3. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend módosításával

kapcsolatos változásokról.

4. Tájékoztatás a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program

módosításával kapcsolatos változásokról.



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5476 Szelevény, Petőfi Sándor utca 13.

5. Vélemények, hozzászólások

Molnámé Kis Erika igazgató köszönti a Szülői Munkaközösség tagjait és ismerteti a napirendi

pontokat.

Javaslatot tesz a levezetőre Sárközi Zsuzsanna, a jegyzőkönyv-vezetőre Rozmisné Oláh

Katalin és a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Harangozóné Kézsmárki Andrea és Hollóné Bak

Beáta személyében.

A Szülői Munkaközösség egyhangú, nyílt szavazással elfogadta levezetőnek Nagy Szilviát, a

jegyzőkönyv-vezetőnek Rozmisné Oláh Katalint és ajegyzőkönyv-hitelesítőnek,

Harangozóné Kézsmárki Andreát és Hollóné Bak Beátát.

Molnárné Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és

Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének tagjai egyhangú,

nyílt szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és

Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos változásokat.

Molnárné Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend

módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének tagjai egyhangú,

nyílt szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend

módosításával kapcsolatos változásokat.

Molnárné Kis Erika ismerteti a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai

Program módosításával kapcsolatos változásokat.

Hozzászólások, vélemények meghallgatása.



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5476 Szelevény, Petőfl Sándor utca 13

A Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Mui~kaközösségének tagjai egyhangú,

nyílt szavazással elfogadják a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program

módosításával kapcsolatos változásokat.

A jegyzőkönyv lezárásra került: 2019. szeptember 24. 18~°

jegyzőkönyv-vezető

k.. ~k’vh h~k ~cc’~.+Ct

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5476 Szelevény, Petőfi Sándor utca 13.

Határozat

A 2019. évi Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos Szülői Munkaközösség

véleményezése tárgyában.

Az intézmény Szülői Munkaközösségéből (7 fő, 100 %) szavazott 7 fő, 100 %.

a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos

változásokat

támogatta: 7 fő, 100 %‚

nem támogatta: O fő, O %‚

tartózkodott: O fő, O %

nincsjelcn: O fő, 0%

~t~t $~o~W~

jegyzőkönyv-vezető

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

(OM: 035980)

5476 Szetevény, Petőfi Sándor utca 13.

Jelenléti ív Szülői Munkaközösségi gyűlésről

Készült 2019. szeptember 24-én 17 órakor a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program módosításának

elfogadásakor

Szabóné Fazekas Éva ‘9
Hollóné Bak Beáta

~ 1t1

Tóth Éva I (~

Ónodiné Talmácsi Edina 6őU2tU’jT&b’~M (9D4L r’

Harangozóné Kézsmárki Andrea

Gortva Zoltánné

Dr. Dallos Edina



JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
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5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1.

Határozat

A 2019. évi Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend módosításával kapcsolatos

Intézményi Tanács véleményezése tárgyában.

Az intézmeny Intézményi Tanácsából (12 fő, 100 %) szavazott 11 fő, 91,7 %.

Az Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola 1-lázirendjének módosítását

támogatta: 11 fő, 91,7 %‚

nem támogatta: O fő, O %‚

tartózkodott: O fő, O %

nincs jelen: 1 fő, 8,3 %

0U2J

jegyzőkönyv-vezető

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő
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JA45 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola
(OM: 035980)

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1.

JELENLÉTI ÍV

2019. novemberl3-án tartott Intézményi Tanács üléséről

Kerekesné Dr. Holló Helga

Kiss Erzsébet Eliza

Varga Attila

Vágner István

Czakó Tiborné

Dr. (Julyásné Romhányi Gabriella

Tóth Emma

Lénárdné Szokolai Orsolya

Molnárné Kis Erika

Fenyvesiné Pásztor Hajnalka

Csercsin~zIciné Enyedi Ágnes

Nagyné Gálfi Erika

Bruzsa Julianna
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