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Preambulum 

Házirendünk a Magyar Köztársaság által aláírt, és az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett 

ENSZ Egyezmény a Gyermek Jogairól szóló 1989. november 20-án kelt Egyezmény 3.cikk 1. 

pontjában megfogalmazottak alapján a gyermekeket érintő minden kérdésben és döntésben a 

gyermek mindenekfelett álló érdekét veszi figyelembe, kijelentve, hogy semmilyen más érdek 

nem lehet erősebb a gyermek érdekeinél. 

 

A házirend hatálya 

A házirend vonatkozik az iskolával jogviszonyban álló tanulókra, az iskola pedagógusaira, az 

iskola más alkalmazottaira, valamint az iskolába érkező egyéb személyekre, akik látogatás, 

ügyintézés vagy munkavégzés céljából tartózkodnak az iskolában.  

 

1. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok 

1.1 A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése 

Az első osztályos tanulók beíratása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

előírásai és a fenntartó Dél-Pesti Tankerületi Központ rendelete szerint történik. Az iskola 

körzetébe nem tartozó tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a 

beíratás napján jön létre és (tanköteles korú tanuló esetén) más iskolába való átvétel napján 

vagy a nyolcadik évfolyam elvégzési évének utolsó tanítási napján szűnik meg. 

Iskolánkban minden tanulónak joga van beiratkozni az iskola napközis illetve tanulószobai 

foglalkozásaira. A szülő írásban kérheti, hogy gyermeke tagja legyen a napközis csoportnak. 

Az intézmény ezt elbírálja, és válaszában értesíti a szülőt. 

A tanulónak jogában áll az iskola által nyújtott lehetőségeket (tanórai foglalkozás, szakkör, 

korrepetálás, fakultáció, tanfolyam, sportfoglalkozás, szolfézs és hangszertanulási lehetőség, 

hittanóra, stb.) igénybe venni és felhasználni önmaga fejlesztésére. A tanuló részt vehet az 

iskola által szervezett szabadidős és sportfoglalkozásokon, a különböző vetélkedőkön és 

táborozásokon, a diákönkormányzat és a sportkörök programjain, rendezvényein, az 

iskolagyűléseken. 

A tanuló részt vehet a diákönkormányzat munkájában. Megválaszthatja a diákönkormányzat 

képviselőjét, illetve maga is diákönkormányzati képviselő lehet. 

 

1.2 A tantárgy-, foglalkozás és tanárválasztás rendje 

A tanuló szülője minden tanév májusában az iskola által készített formanyomtatványon 

írásban nyilatkozik arról, hogy gyermeke milyen választható tantárgyat, foglalkozást 

(szakkört, sportkört, egyéb tanórai foglalkozást) választ a következő tanévben. 

Az iskolába beiratkozó első osztályos diákok szülei választhatnak az elsős osztálytanítók 

vagy osztályok közül, de ezt a tanárválasztást/osztályválasztást korlátozza az induló 

osztályok maximum 26 fős létszáma. 

 

1.3 A tanulókat védő, óvó előírások, a létesítmények használati rendje 

A tanulónak meg kell ismernie és be kell tartania az iskola balesetvédelmi, tűzvédelmi 
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előírásait. A szabályok ismertetésére minden tanév első osztályfőnöki óráján kell sort 

keríteni, rendkívüli esemény vagy baleset bekövetkezésekor a tájékoztatást meg kell 

ismételni. Az iskolába veszélyes tárgyakat az iskolai közösség és a tanulók biztonsága 

érdekében nem szabad behozni.  

A könyvtár, számítógépterem, nyelvi labor, kémia-fizika szaktanterem, biológia-rajz 

szaktanterem, tornaterem, sportpálya rendjét az azokra vonatkozó külön szabályzatok 

tartalmazzák: a könyvtárhasználati, számítástechnikai szabályzatok, valamint a tornaterem és 

a nyelvi labor használati rendje) 

Baleset bekövetkezését azonnal jelenteni kell a legközelebbi pedagógusnak, aki megteszi a 

szükséges intézkedéseket, azaz az iskolatitkári irodába viszi a tanulót, szükség esetén mentőt 

hív, illetve értesíti a szülőt a történtekről. A balesetvédelmi felelős felveszi a baleseti 

jegyzőkönyvet. 

A tanuló köteles tiszteletben tartani társai és a közösség tulajdonát, felszerelését. A talált 

tárgyakat a tanuló köteles leadni a portán vagy a titkárságon. Az iskola létesítményeiben, 

eszközeiben a tanuló által szándékosan okozott kárt gondviselője köteles megtéríteni. 

 

1.4 A diákkörök létrehozásának lehetősége 

Bármely tanuló kezdeményezheti diákkör létrehozását, ha javaslatát az iskola tanulóinak 

legalább 10 %-a támogatja. A diákkörök a foglalkozások megtartásához használhatják az 

iskola helyiségeit és felszereléseit, amennyiben nem akadályozzák az iskolai foglalkozásokat, 

és az iskolavezetés a foglalkozásra pedagógus felügyeletet tud biztosítani, a nevelőtestület 

működésüket segíti.  

 

2. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok 

 

2.1 A tájékozódás joga 

A tanulónak joga van megismerni az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv 

követelményeit. Joga, hogy megismerje az őt érintő összes szabályt, jogi normát. A 

szabályozások megismertetése és a tanulók életkoruknak megfelelő tájékoztatása az 

osztályfőnök feladata. Az intézény alapdokumentumai – a pedagógiai program, a szervezeti 

és működési szabályzat és a házirend – megtalálhatók az iskola honlapján. A 

dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatás az osztályfőnököktől kérhető. A tanulónak joga 

van megtudni tanév szeptemberében a tantárgyi minimum követelményeit, és az adott 

tanévben várható témazáró dolgozatok számát. 

A tanuló joga, hogy folyamatosan értesüljön az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről és 

bejegyzésekről (hiányzás, késés, stb.). A tanulónak joga van ahhoz, hogy a témazáró dolgozat 

megírásának időpontját egy héttel előbb megismerje. A megírástól számított két héten belül ki 

nem javított dolgozatok jegyeit a pedagógus csak a tanuló kifejezett kérésére írhatja be a 

naplóba. A két hét időtartamába a szünet napjai, illetve bármilyen okból elmaradt órák nem 

számolhatók be. A pedagógusok egy tanítási napon maximum két témazáró dolgozatot 

írathatnak. Az öt munkanapot elérő vagy azt meghaladó szünetek után, az azt követő első 

tanórán röpdolgozatot és témazáró dolgozatot íratni nem lehet. 
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A tanulónak joga van megismerni a tanárok róla alkotott véleményét tanulmányi és közösségi 

munkájával, magatartásával kapcsolatban, és tőlük javaslatot kérhet a szükséges 

változtatásokhoz. A diák személyét és tanulmányait érintő ügyekben az osztályfőnökéhez, 

szaktanáraihoz, napközis nevelőjéhez, az iskolai gyermekvédelmi felelőshöz, az iskola 

vezetőihez kérdést intézhet, és arra érdemi választ kell, hogy kapjon. 

A tanuló joga, hogy egyéni és közösségi ügyekben segítséget kérjen osztályfőnökétől, 

tanáraitól, vagy az iskola igazgatójától. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy 

és elérhetősége az iskolai faliújságon, valamint az iskola honlapján megtalálható.  

 

2.2 A véleménynyilvánítás, a javaslattétel joga 

A tanuló joga az iskolai életet érintő bármilyen kérdésben a véleménynyilvánítás. Joga van 

véleményt mondani az őt nevelő és oktató pedagógus munkájával kapcsolatosan, és az őt 

érintő kérdésekről tájékoztatást kapjon. Véleményét a diák bármiről elmondhatja, ha ezzel 

mások emberi méltóságát nem sérti meg. Mint a diákközösség tagjának joga van véleményt 

nyilvánítani a tanulóközösséget érintő bármely kérdésben. A tanuló javaslatot tehet 

tanulópárjára az önkéntesség elvének megsértése nélkül. Az osztályok jogosultak valamennyi 

iskolai ügyben javaslattal élni. 

A tanuló javaslataival részt vehet az iskolai élet, a szabadidős és a kulturális programok 

tervezésében és szervezésében. Joga van javaslatot tenni a maga és osztálytársai magatartás és 

szorgalom osztályzataira.  

Az iskola nem korlátozza a tanuló vallási, világnézeti meggyőződésének külső megjelenési 

formáját mindaddig, amíg ez nem ütközik más jogszabályba vagy nem sérti tanulótársainak 

és iskolatársainak érdekeit. 

 

2.3 A tanulók és a tanulóközösség döntési joga 

A tanulónak mint az osztályközösség tagjának joga van az osztály ügyeiben részt venni. Az 

osztályok döntése a jogszabályokat nem sértheti. A fentiekben meghatározott jogok 

érvényesülésének elősegítésére az intézményben diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat működési feltételeit a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 

határozza meg, szervezeti felépítését és működési rendjét a diákönkormányzat szervezeti és 

működési szabályzata tartalmazza. 

A Diákönkormányzatnak döntési joga van egy tanítás nélküli munkanap programjának 

kialakítására, javaslatukat a nevelőtestület munkatervi értekezletén terjeszthetik elő. A 

tanulónak jogában áll részt venni az iskolai diákönkormányzat ülésein. A diákönkormányzat 

vezetőségének joga, hogy minden tantestületi és szülői munkaközösségi ülés azon szakaszán, 

amely a diákság ügyeivel foglalkozik, tanácskozási joggal részt vegyen, ott álláspontját 

kialakítsa és kifejtse. 

A tanulók jogaik gyakorlásakor nem hagyhatják figyelmen kívül a többi diák és mások 

jogainak érvényesülését. 

2.4 A tanulói ügyek intézése, térítési díjak befizetésének rendje, a szociális támogatás 

A tanuló hivatalos ügyeit az osztályfőnökön keresztül, vagy közvetlenül az iskolatitkárnál az 

igazgatóhelyettesi irodában intézheti munkanapokon 745– 800óráig, illetőleg az óraközi 

szünetekben. Az őszi, téli, tavaszi, nyári szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola 
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külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szülők és a tanulók az ügyeleti rendről a 

hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján szerezhetnek tudomást. 

Az étkezési térítési díjakat az iskolában a GSZI által meghatározott időpontokban az általuk 

delegált ügyintéző irodájában lehet befizetni. Az étkezés lemondása telefonon vagy 

személyesen történhet. A 12.30 óráig történő lemondás esetén a következő étkezési napot már 

jóváírja a GSZI. 

A tanuló joga, hogy a jogszabályokban, illetve helyi szintű szabályokban meghatározott 

módon és mértékben szociális juttatásban részesüljön. A kérelem benyújtásához szükséges 

nyomtatvány az iskolatitkári irodában vehető át. 

A tanuló ingyenes vagy kedvezményes étkezést, ingyenes vagy normatív tankönyvellátást vehet 

igénybe, amennyiben annak igénylési feltételeire jogosult. Az étkezési kedvezményeket az 

iskola a hatályos jogszabályok és a kerületi önkormányzati rendeletek szerint állapítja meg.  

Tankönyvi támogatásban a tanuló akkor kaphat, ha annak igénylési feltételeivel rendelkezik. 

A normatív tankönyvi támogatást az iskolatitkári irodában kapható nyomtatvány kitöltésével 

a szülő igényelheti. Az iskola minden tanév május 31. napjáig tájékoztatja a szülőket a 

következő tanév tankönyvrendeléséről.  

A kerületi önkormányzati rendeletnek megfelelően az intézménybe járó tanulók bizonyos 

feltételek teljesítése esetén ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíj megállapításának 

feltétele az, hogy a szülő az iskolatitkári irodán kapható nyomtatvány kitöltésével igénylést 

nyújtson be. 

 

2.5 A tanulmányok alatti vizsgák rendje, az osztályozó vizsga követelményei 

Az javító és különbözeti vizsgákra az iskolában minden év augusztusában kerül sor. Az 

osztályozó vizsgákat az első félév, illetőleg a tanév szorgalmi időszakának utolsó tanítási 

napja előtti egy hónapban szervezi meg az iskola. Az osztályozó vizsgára az első félévben 

december 15-ig, a második félévben május 15-ig kell jelentkeznie a tanulónak, a jelentkezést 

a szülő nyújthatja be. Az osztályozó vizsgák időpontjáról, az egyes vizsgatárgyak 

vizsganapokra történő beosztásáról az iskola írásban értesíti a szülőt, illetve a diákot. A szülő 

joga, hogy független vizsgabizottság előtti vizsgázási lehetőséget kérjen gyermeke részére. 

Ezt az igényét írásban kell bejelentenie a tanév utolsó napját megelőzően legalább harminc 

nappal az iskola igazgatója számára. 

A házirendben meg kell határozni az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményeit. Iskolánkban az osztályozó vizsga követelményei minden tantárgyból és 

minden évfolyamon megegyeznek a pedagógiai program részét képező helyi tantervekben 

meghatározott követelményekkel. Az iskola helyi tanterveit az intézmény honlapján lehet 

megtekinteni. Az tanulmányok alatti vizsgák, osztályozó vizsgák szabályait, a tanulók 

értékelésének rendjét vizsgaszabályzatunk tartalmazza. 

3. A tanulói kötelességek teljesítésének szabályai 

 

3.1 Általános tanulói kötelességek 

Minden tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, 

valamint hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. A tanulónak az órákra pontosan és 
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hiánytalan felszereléssel kell érkeznie. Jelzőcsengetéskor a tanteremben, vagy a 

szaktantermek előtt fegyelmezetten kell várnia az órakezdést. 

Iskolánk alapelvei: 

1. Minden tanulónak és pedagógusnak joga van a munkáját zavartalanul végezni. 

2. Mindenkinek kötelessége tiszteletben tartani mások jogait. 

3. Egymás tisztelete kapcsolatunk alapja. 

A tanuló a tanórákon, iskolai foglalkozásokon és a szünetekben magatartásával nem sértheti a 

többi tanulónak a házirendben megfogalmazott jogait. 

A tanuló köteles megóvni az iskola berendezéseit, felszerelési tárgyait, ügyelnie kell a 

tisztaságra. A gondatlan és szándékos károkozást a szülőknek kell megtéríteni. 

A tanuló kötelessége, hogy az utolsó óra után társaival együtt rendben hagyja a termet: fel 

kell raknia a székét, padjából ki kell takarítani a szemetet, be kell zárni az ablakokat. 

Iskolai rendezvények lebonyolításában a tanuló köteles segítségére lenni a szervezőknek, 

köteles munkájával elősegíteni a rendezvény sikerét. Magatartásával a rendezvényt nem 

zavarhatja meg. Ünnepélyeken, vizsgákon kötelező az ünneplő ruházat viselése (sötét szoknya 

vagy nadrág, fehér blúz vagy ing). 

Az iskolán kívüli, az iskola által szervezett programokon minden tanuló köteles betartani a 

biztonságát garantáló szabályokat (pl. közlekedés) és köteles az alkalomhoz illően viselkedni. 

 

3.2 Hiányzások igazolása, késés, az iskola elhagyása tanítási időben 

Ha a tanuló hiányzik, a hiányzást a hiányzást követő első napon igazolni kell! Évente tizenöt 

nap hiányzást szülő igazolhat, hosszabb hiányzás igazolása csak orvosi igazolással lehetséges. 

Az előre nem látott hiányzásról – a távolmaradás első napján – a szülő, gondviselő köteles 

értesíteni az osztályfőnököt. A hiányzás igazolását az osztályfőnöknek kell benyújtani. 

A kötelező iskolai rendezvényekről (évnyitó, évzáró ünnepély, ballagás, stb.) való 

távolmaradást is igazolni kell. Ha a tanuló előzetes engedéllyel – versenyen, edzőtáborban 

való részvétel, stb. – marad távol az iskolától, akkor mulasztása igazolt hiányzásnak minősül. 

Családi vagy hivatalos ügyben előzetesen kérhető engedély a távolmaradásra. Ezt három nap 

időtartamig az osztályfőnök, három napon túl az iskola igazgatója engedélyezi.  

Ha a tanuló a tanóráról, iskolai foglalkozásról elkésik, akkor is köteles és jogosult részt venni 

a tanóra, foglalkozás hátralévő részén. A tanórákról való késéseket a pedagógusok bejegyzik 

az elektronikus naplóba. 

Az iskolából tanítási időben a szülő írásbeli kérésére csak az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes engedélyével távozhat a diák. 

 

3.3 Magatartási szabályok 

Az iskolában tilos a dohányzás, az alkohol, a kábítószer behozatala és fogyasztása. 

A tanuló ebédelni csak az ebédeltetési rendben megjelölt időpontban mehetnek. A folyosókon, 

az aulákban, az osztálytermekben tilos a szaladgálás, verekedés és minden veszélyes vagy kárt 

okozó játék. 

Az aulában reggel 700-tól 755-ig, délután 1410
 – től az irodai ügyelet befejezéséig lehet 
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asztaliteniszezni, az óraközi szünetekben azonban nem. A tanuló saját épségének védelmében 

köteles betartani a baleset-megelőzési és tűzvédelmi szabályokat! Ennek telmében a 

testnevelési órákon és más sportfoglalkozásokon semmilyen ékszert, bizsut nem viselhet, 

hosszú haját össze kell fognia, karóráját köteles levenni. 

 

3.4 A hetes feladatai 

Amennyiben az osztály már óra előtt bemehet a terembe, a hetes köteles gondoskodni 

krétáról, ügyelnie kell a rendre, szükség esetén ehhez segítséget is kérhet az ügyeletes 

tanártól. Amennyiben a becsengetés után öt perccel nem érkezett meg a pedagógus az 

osztályba, ezt jelenteni köteles az irodában. 

Az óra elején a hetesnek jelentenie kell a létszámot és a hiányzókat az órát tartó 

pedagógusnak. A tanóra végén ügyelnie kell arra, hogy az osztály rendben hagyja a termet: 

köteles kinyitni az ablakot, letörölni a táblát. A talált tárgyakat a hetes leadja a portán.  

 

4. A tanulói munkarend 

 

4.1 Az iskola nyitva tartása 

Reggel 6.00 órától a földszinti aulában tanári felügyelet mellett lehet várakozni. 7 óra 30 perc 

után a tanulók felmehetnek tantermeikbe. Délután 16 és 17 óra között összevont napközi 

ügyeletet lehet igényelni. Az iskola épületét a tanítás után naponta 19 órakor zárjuk. 

 

4.2 A tanítási órák, óraközi szünetek időtartama  

A könyvtárba, előadótermekbe, a technika, számítástechnika, testnevelés, biológia, kémia és 

angol termekbe csak a szaktanár engedélyével lehet belépni! 

Jó idő esetén a szünetekben a tanuló – tanári felügyelet mellett - az udvaron tartózkodhat. A 

tanuló tanítási időben az iskola területét csak az igazgató írásbeli engedélyével hagyhatja el. 

A csengetési rend a következő: 

 

Foglalkozás Időtartama  Szünetek időtartama 

Reggeli ügyelet 6.00-7.40  

Reggeli gyülekezés 7.40-8.00 

Sportkör 7.00-7.45 

Nyitókör 8.00-8.30 1. 8.30-8.40 

1. óra 8.40-9.25 2. 9.25-9.35 

2. óra 9.35-10.20 3. 10.20-10.30 

3. óra 10.30-11.15 4. 11.15-11.25 

4. óra 11.25-12.10 5. 12.10-12.25 

5. óra 12.25-13.10 6. 13.10-13.25 

6. óra 13.25-14.10 7. 14.10-14.20 

Szabadidő 14.20-15.05 8. 15.05-15.15 

Szabadidő 15.15-16.00  

Napközis ügyelet 16.00-17.00 
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4.3 A tanulók jutalmazása, fegyelmi és kártérítési felelőssége 

A tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében foglaltak 

szerint jutalmazni kell. Tanév közben az iskola az alábbi dicséreteket alkalmazza: szaktanári, 

osztályfőnöki, igazgatói és tantestületi dicséret. 

Tanév végén „Jó tanuló, jó sportoló” cím, „Osztályelső” cím, kitűnő és jeles bizonyítványért 

igazgatói elismerés adható, valamint a tanuló bizonyítványba záradékként bejegyzett 

tantestületi dicséretet kaphat. A kiemelkedő tanulói teljesítményt nyújtó diákok 

felterjeszthetők önkormányzati elismerésre. 

Ha a tanuló a kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. Az iskola által 

alkalmazott fegyelmező intézkedések az alábbiak: szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói 

figyelmeztetés; szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói intés; szaktanári, osztályfőnöki vagy 

igazgatói megrovás. 

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

4.4 Az iskola egyéb foglalkozásainak rendje 

A napközis foglalkozásokon és a tanulószobán a napközis pedagógus, illetve a tanulószobát 

vezető pedagógus, vagy pedagógiai asszisztens látja el a tanulók nevelési-oktatási feladatait, 

illetve a tanulók felügyeletét. A napközis és a tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozások 

munkarendjét a pedagógus, pedagógiai asszisztens határozza meg. A napközis tanulóidő és a 

tanulószobai tanulás idejére a betartandó szabályok megegyeznek a tanórai szabályokkal. 

A napközis foglalkozás szerves része az udvaron történő levegőzés. Az udvaron a tanulók 

csak nevelői engedéllyel tartózkodhatnak, az udvarról kizárólag a pedagógus engedélyével 

jöhetnek be az épületbe. 

Az ebédlőben az iskolaotthonos és napközis csoportok együtt, a felső tagozatos étkező 

tanulók pedig egyénileg az ebédeltetési rend szerint ebédelhetnek. 

Egyéb tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, korrepetálás, énekkar, sportkör, stb.) esetében is 

csak a foglalkozás vezetőjének felügyeletével tartózkodhat a diák az iskola épületében, illetve 

helyiségeiben. 

 

 

4.5 A tanulók által az iskolába bevihető dolgok korlátozása 

A tanítási órán a tanulók csak a tanuláshoz szükséges eszközöket használhatják. Az iskolába 

rágógumit, szotyolát, veszélyt jelentő tárgyat nem lehet behozni. Nagy értékű – a tanuláshoz 

nem szükséges – tárgyakért, pénzért, ékszerért, játékokért az iskola nem vállal felelősséget. 

Az iskolába a tanulók mobiltelefonjukat behozhatják, ám azt a tanítási időben csak külön 

engedéllyel használhatják. Amennyiben a diák a tanítási idő alatt engedély nélkül használja 

mobiltelefonját, fegyelmező intézkedésben részesül. A mobiltelefonok őrzését az iskola nem 

vállalja, azok eltűnése, elvesztése esetén anyagi felelősséggel nem tartozik. 

A pedagógus által az iskolába bevitt eszközöknek mindenben meg kell felelniük az adott 

eszközre vonatkozó szabványoknak, valamint a házirend egészségvédelmi, 



10 

 

balesetmegelőzési, munkavédelmi, védő és óvó előírásoknak. 

 

4.6 A szülők tájékoztatása a tanulókkal kapcsolatos ügyekről 

A szülőnek joga és kötelessége gyermeke fejlődését nyomon követni, figyelemmel kísérni és 

segíteni, valamint a gyermekkel foglalkozó pedagógusokkal a kapcsolatot tartani. A szülő a 

tanuló iskolai teljesítményét, hiányzását, esetleges késéseit figyelemmel követheti a digitális 

napló segítségével, amely elérhető az iskola honlapjáról a www.kfai.hu címen. 

A szülők számára biztosított felhasználói nevek és jelszavak segítségével beléphet a gyermeke 

eredményeit tartalmazó internetes felületre, ahol megtekintheti gyermeke érdemjegyeit, 

hiányzásait, órai késéseit és a munkájával kapcsolatos bejegyzéseket. A digitális napló 

rendszerén keresztül a tájékoztató füzet minden funkcióját interneten keresztül látjuk el. A 

szülőkkel való kapcsolattartás kiegészítése érdekében az osztályfőnök üzenő füzetet kérhet. A 

digitális napló mellett a személyes kapcsolattartásra is lehetőség van szülői értekezleteken és 

fogadóórákon. Ezek rendjét a szülők a tanév rendjét tartalmazó dokumentumban találhatják 

meg, amely az iskola honlapján megtekinthető.  

 

 

5. A házirend elfogadása, kihirdetése 

A Házirendet a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 

nevelőtestülete fogadta el. A házirend elfogadásakor a diákönkormányzat egyetértési jogot, a 

Szülői Szervezet véleményezési jogot gyakorolt. A házirend a nevelőtestület elfogadó 

határozatát követő hónap 1. napján lép hatályba. 

 

A Házirendet nyomtatott formában minden tanuló megkapja. A Házirendet a szülők a szülői 

értekezleten, illetve a tanuló beíratásakor megismerhetik. 

http://www.kfai.hu/
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5.1 Legitimációs záradékok 

 

A szülői szervezet nyilatkozata 

 

A házirendet a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola szülői 

szervezete véleményezte. 

 

Budapest, 2018. november ……. 

 

…..…………………..…… 

  a szülői szervezet elnöke 

 

 

A diákönkormányzat egyetértési nyilatkozata 

 

A házirendet a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 

Diákönkormányzata 2018. november ….-én tartott ülésén véleményezte, és annak valamennyi 

pontjával kapcsolatosan egyetértését fejezte ki. 

 

Budapest, 2018. november ……. 

…..…………………….… 

a diákönkormányzat vezetője 

 

 

A nevelőtestület elfogadó nyilatkozata 

 

A házirendet a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 

nevelőtestülete 2018. november …….-i értekezletén határozatával elfogadta. 

 

Budapest, 2018. november …….. 

 

 

Ph. 

…………………………………… 

     Bartok Péter igazgató 
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Módosítás: 

A tantestület módosította azt a szabályt, hogy félévente 3 napot igazolhat a szülő arra, hogy 

tanévenként 15 napot igazolhat a szülő. 

1.1.     Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény diákönkormányzata 2019. év 
szeptember hó 4. napján tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. 
Kelt: Budapest, 2019. év szeptember hónap 9. nap 
  

............................................. 

diákönkormányzat képviselője  

  
  
  

A pedagógiai programot/módosítását a szülői szervezet (közösség) 2019. év 
szeptember hó 16. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy 
a szülői szervezet (közösség)  véleményezési jogát jelen pedagógiai program 
felülvizsgálatasorán, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 
  
Kelt: Budapest, 2019. év szeptember hónap 16. nap 
  

     

............................................. 

   szülői szervezet (közösség) 

képviselője  

  
  

1.2.     A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény nevelőtestülete 2019. év 
augusztus hó 29. napján tartott értekezletén elfogadta. 
  
Kelt: Budapest, 2019. év szeptember hónap 9. nap 
  
.............................................                                                                
  .............................................    
hitelesítő nevelőtestületi tag                              P.H.                               hitelesítő 
nevelőtestületi tag 
  
A pedagógiai programot jóváhagyom. 
  
Kelt: Budapest, 2019. év szeptember hónap 16. nap 
  
  

………………………………. 

igazgató 
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P. H. 

 
 

1.3.     Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 

Jelen pedagógiai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
26. § (1) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget 
telepítő rendelkezések 
……………………………………… 
……………………………………... 
……………………………………... (fejezet és címmegjelölések) 
vonatkozásában a(z) …………………………………………………….. (fenntartó 
hivatalos megnevezése) mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört 
gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre 
jogosult szerve/vezetője a pedagógiai program fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat 
jóváhagyja. 
  
Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 
  
  

............................................. 

fenntartó képviselője 
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Mellékletek 

 

I. 

A Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 

vizsgaszabályzata 

 

Érvényes: 2018. november 12. napjától 

 1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

1.1 A vizsgaszabályzat célja 

 

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga 

(osztályozó vizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga) 

követelményeit, 

részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)  

és az értékelés rendjét  

a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza. A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításakor figyelemmel kell lenni a 

köznevelési törvény végrehajtása érdekében készül 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 65-

72.§-ainak rendelkezéseire.  

 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 

vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az 

intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

 

 

1.2 A vizsgaszabályzat hatálya 

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

osztályozó vizsgákra, 

különbözeti vizsgákra, 

javítóvizsgákra 

vonatkozik. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 

megbízott tagjaira. 
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2. Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

 

2.1 A vizsgatantárgyak követelményrendszere 

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában és helyi tanterveiben található követelményrendszerével. 

 

 

2.2 Az értékelés rendje 

 

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását 

követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása 

pontozásos rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható 

maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni.  

Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli 

maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével – a teljes vizsgára kapható 

pontszám 60%–ával egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli pontszáma az összes 

pontszám 80%-ával azonos. 

 

 

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért 

pontszámok összege alapján az osztályzat a követezőként határozandó meg: 

1–39% – elégtelen 

40–59% – elégséges 

60–74% – közepes 

75–89% – jó 

90–100% – jeles. 

Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell 

alkalmazni. 

 

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, 

akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. 
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2.3 A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

2.3.1 Írásbeli és szóbeli vizsga a következő tantárgyaknál szükséges: 

  

Magyar nyelv és irodalom 

 Matematika 

 Idegen nyelv (angol/német) 

 Fizika 

 Biológia 

 Földrajz 

 Kémia 

  

 

Írásbeli vizsga és szóbeli vizsga: maximum 45 perc, amely az adott évfolyam helyi tantervi 

tananyagát kéri számon. A vizsgázó a vizsga során az adott évfolyam anyagában szereplő 

ismeretanyagról ad számot. 

A minimum követelmények a vizsgaszabályzat mellékleteként megtekinthetők.  

 

 

2.3.2. Írásbeli vizsga a következő tantárgyaknál szükséges: 

  

Informatika 

 

Az írásbeli vizsga maximum 45 perc, amely az adott évfolyam helyi tantervi tananyagát kéri 

számon. A vizsgázó a vizsga során az adott évfolyam anyagában szereplő ismeretanyagról ad 

számot. 

A minimum követelmények a vizsgaszabályzat mellékleteként megtekinthetők. 

 

2.3.3. Szóbeli vizsga a következő tantárgyaknál szükséges: 

 

 Történelem 
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A Szóbeli vizsga maximum 45 perc, amely az adott évfolyam tananyagát kéri számon. A 

szaktanárnak tételsort kell összeállítania, amely tartalmazza az elmélet számonkérését, 

ugyanakkor ahhoz kapcsolódó feladatmegoldást is. 

A minimum követelmények a vizsgaszabályzat mellékleteként megtekinthetők 

 

 

2.3.4. Gyakorlati vizsga a következő tantárgyaknál szükséges: 

 

Testnevelés 

 

A gyakorlati vizsga maximum 45 perc, amely az adott évfolyam helyi tantervi tananyagát kéri 

számon.  

A minimum követelmények a vizsgaszabályzat mellékleteként megtekinthetők 

 

 

2.3.5 Portfólió bemutatása a következő tantárgyaknál szükséges: 

 

  Ének–zene 

 Rajz és vizuális kultúra 

 Technika 

 

A vizsga egy minimum öt darabból álló portfolió benyújtása a tanuló éves (féléves) 

munkáiból.  

 

A vizsgaszabályzat módosítását az intézmény pedagógiai programjának módosításával 2018. 

november 12-én fogadta el a nevelőtestület. A módosított vizsgaszabályzat 2018. 

november13-án lép hatályba. 

 

Budapest, 2018. november 12. 

 

 

 

Bartok Péter 

igazgató 
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MELLÉKLET 

 

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

1. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

 egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való 

válaszadásra 

 meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel 

 az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban 

(köszönés, bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás) 

 a tanult memoriterek elmondására 

 a magyar ábécé betűinek felismerésére, összeolvasására 

 kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok  

(a tanuló fejlettségi szintjének megfelelő) néma és hangos olvasására 

 másolásra kötött betűkkel írott mintáról; a saját nevének önálló,helyes leírására 

 a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak körében 

 szavak írására másolással: betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélkül. 

2. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

 ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására 

 kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására 

 a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias 

viselkedésre 

 a tanult memoriterek szöveghű elmondására 

 szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására 

 olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre 
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 tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasására; a  felolvasott 

szöveg mondatokra tagolására: szünettartás, levegővétel 

 8 - 10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének 

igazolására kérdések megválaszolásával 

 az ábécérend ismertetésére 

 a hosszú hangok jelölésére írásban 

 a szókészlet szavainak hibátlan lejegyzésére, tollbamondásra, a kiejtéstől eltérők 

másolására 

 a j hang biztos jelölésére 20 (a tanulók által gyakran használt) szóban 

 a szöveg mondatokra tagolására ; a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra 

bontására 

 a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint  

 rendezett írásra, a betűket olvashatóan alakítani és egymáshoz kapcsolni. 

 

 

3. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

 értelmesen és érthetően kifejezni gondolatait 

 aktivizálni szókincsét a szövegalkotó feladatokban 

 használni  a  mindennapi  érintkezésben  az  udvarias  nyelvi  fordulatokat;  beszédstílusát  

igazítani beszélgető partneréhez 

 bekapcsolódni a csoportos beszélgetésbe, történetalkotásba, közös élményekről, 

tevékenységekről való beszélgetésekbe 

 felkészülés után folyamatosan, érthetően felolvasni ismert szöveget; felolvasása értelmező, az 

írásjelek szerint tagolt, hanglejtése és tempója az élőbeszédhez közelítő legyen 

 életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt megérteni néma olvasás útján 

 a memoriterek szöveghűen elmondására 

 adott vagy választott témáról 5 - 8 mondatos elbeszélő fogalmazás készítésére a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával 

 megnevezni és megfelelően jelölni a tanult mondatfajtákat 

 felismerni a tanult szófajokat, és megnevezni azokat szövegben is 

 a begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazni a tanult helyesírási szabályokat; 
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írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

4. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

 értelmesen és érthetően kifejezni gondolatait 

 használni  a  mindennapi  érintkezésben  az  udvarias  nyelvi  fordulatokat;  beszédstílusát  

igazítani beszélgető partneréhez 

 előzetes felkészülés után: szöveghű, folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasásra az élőbeszéd 

üteméhez közelítő tempóban, szabályos hanglejtéssel  

 életkorának megfelelő témájú és nehézségű szöveg önálló (néma) olvasására, a szövegértés 

bizonyítására feladatok megoldásával  

 a memoriterek szöveghű előadására: törekedjen az érzelmek kifejezésére, a hallgatósággal való 

kapcsolattartásra 

 adott vagy választott témáról 10 - 12 mondatos elbeszélő / leíró fogalmazás készítésére a tanult 

fogalmazási ismeretek alkalmazásával 

 felismerni a tanult szófajokat, és megnevezni azokat szövegben is 

 a begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazni a tanult helyesírási szabályokat; 

írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak legyenek. 

 

5. évfolyam 

 

MAGYAR IRODALOM 

 

- A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni a tk. prózai és verses 

szövegeit. Az ismert szövegeket tudja értelmezni. 

- Tudjon felsorolni néhányat az év során tanult művek közül címmel és szerzővel együtt. 

- Adott műcímhez tudjon szerzőt (írót, költőt) rendelni, a tanult írók, költők nevéhez 

egy-egy mű címét társítani: ( Petőfi: János vitéz, Alföld, Egy estém otthon, Arany: 

Családi kör, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, stb). 

- Ismerje és tudja vázlatosan elmondani Petőfi életét 

- Ismerje és tudja elmondani a János vitéz, a Tündérszép Ilona, a Fehérlófia, A Pál utcai 

fiúk tartalmát. 

- Ismerje az alábbi fogalmakat, tudja azok legfőbb sajátosságait: elbeszélő költemény, 

népdal, regény, mese, monda 

- Tudja felsorolni a szóképeket: metafora, hasonlat, megszemélyesítés, ismert szövegben 
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tanári segítséggel ismerje fel őket. 

- Tudja elmondani az alábbi műveket önállóan (memoriterek): 

o Petőfi: János vitéz 1. fejezet / 1-6.vsz. 

o Az alföld (1-2.) 

o Arany: Családi kör (1.vsz.) 

- Legyen képes 10-12 mondatban összefüggően leírni egy történetet: meseírás, elbeszélés 

 

MAGYAR NYELVTAN 

 

- A tanuló írása legyen rendezett, olvasható. 

- Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 

- Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15 nehéz szót. 

- Tudja, mit jelent a kommunikáció szó, mik a tényezői. 

- Tudja felsorolni a beszélőszerveket. 

- Ismerje a következőket: hangok felosztása, a magán- és a mássalhangzók felosztása. 

- Ismerje a mély és magas magánhangzókat, a zöngés és zöngétlen mássalhangzókat. 

- Tudja, mi a hangrend törvénye, és azt ismerje fel a szavakban, ill. maga is tudjon 

példákat gyűjteni. 

- Tudja felsorolni és alkalmazni a helyesírási alapelveket: a kiejtés, a hagyomány, a 

szóelemzés és az egyszerűsítés elvét. 

- Ismerje az abc-t, a betűrendbe sorolás szabályait, s ezt a gyakorlatban is tudja 

alkalmazni. 

- Az elválasztás szabályait elsajátítva tudjon helyesen szótagolni. 

- Tegyen különbséget egyjelentésű és többjelentésű szó között, legyen képes rokon 

értelmű kifejezéseket gyűjteni, ismerje fel az ellentétes jelentésű szavakat. 

- Legyen képes egyszerűbb szavakat elemeire bontani /szótő+toldalék/ 

 

 

6. évfolyam 

 

MAGYAR IRODALOM 
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- Monda: fogalma, fajtái – egy monda tartalmának ismertetése 

- Arany János: Toldi: 

 - a mű szerkezete, a főhős jellemzése, stílusa és verselése, 

 - az elbeszélő költemény fogalma, a cselekmény ismerete 

- Népdalok és műdalok: költői képek és alakzatok felismerése 

- Balladák: a ballada fogalma és jellemzői – egy ballada tartalma 

- A történelmi regény: Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 - a cselekmény ismertetése 

- a főszereplők jellemzése 

- a magyarok szerepének értékelése 

 

- Versek a magyar múltból: J. Pannonius, Balassi, Csokonai rövid életrajza, 

 egy-egy verse 

- Fazekas Mihály: Lúdas Matyi - rövid tartalom 

Memoriterek: Arany: Toldi /Előhang, 1. ének-1-2. vsz./ 

 A walesi bárdok /1-6. vsz./ 

 J. Pannonius: Pannónia dicsérete 

 Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez /1-2. vsz./ 

 

MAGYAR NYELVTAN 

 

- A tanuló rendelkezzen az 5. osztályban tanult nyelvtani-kommunikációs ismeretekkel. 

- Ismerje fel a magánhangzókat, a mássalhangzókat, különböztesse meg a szótövet és a 

 toldalékokat, a helyesírási alapelveket. Alkalmazza helyesen a tanult kommunikációs, 

 grammatikai és helyesírási szabályokat. 

- A tanuló legyen képes az alábbi ismeretek elsajátítására: 

Kommunikáció: 

A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi jelei szóban és írásban 

Szövegtípusok alkotása: élménybeszámoló, elbeszélés, jellemzés /10-12 mondat/ 

Nyelvtani ismeretek: 

Nagyobb szófaji csoportok és főbb sajátosságaik megnevezése: 

ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek, viszonyszók, mondatszók 
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Helyesírás: 

Írása legyen jól olvasható, rendezett. Diktálás után a tanuló képes legyen hibáit kijavítani az 

írott 

szövegben. 

Az alapvető és gyakran használt tulajdonnevek helyesírása legyen hibátlan. 

 

 

 7. évfolyam 

 

MAGYAR IRODALOM 

 

- A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, továbbá az olvasott 

művek 

tartalmáról szabatosan beszámolni. 

- Ismerje a reformkor legfőbb jellemzőit,t tudja elhelyezni a korban, ismerje kulturális 

intézményeit, tudja íróit, költőit felsorolni. Tudja megfogalmazni, hogy mit tanultunk 

irodalomból a 7. osztályban, vagyis a tanult írókat, költőket irodalmi alkotásokat tudja 

felsorolni. 

- Tudja felsorolni az irodalmi műnemeket és műfajokat. / líra, epika, dráma - dal, elégia, 

epigramma, regény, novella, ballada, óda/ 

- Ismerje a következő költők életét vázlatosan a tk. szövegei alapján: Kölcsey Ferenc, 

Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán. 

- Tudja megfogalmazni a következő fogalmak legfontosabb jegyeit: dal, epigramma, óda, 

himnusz, elégia, regény, ballada, novella. 

- Tudja a következő memoritereket: Himnusz, Szózat, Reszket a bokor, mert… + még két a 

tk.- 

ből szabadon választott Petőfi-verset. 

- Legyen tisztában a kijelölt kötelező olvasmány: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

cselekményével, tudja felsorolni a főszereplőket. 

- Ismerje és tudja elmondani a következő két Mikszáth-novella cselekményét: Bede Anna 

tartozása, A néhai bárány. 

- Legyen képes egy 15-20 mondatból álló összefüggő írásbeli szöveget alkotni / leírás, 

elbeszélés leírással/ 
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MAGYAR NYELVTAN 

 

- Rendelkezzen a tanuló a 6. osztályban tanult nyelvtani ismeretekkel: ismerje fel a 

következő szófajokat: főnév, melléknév, számnév, névmás, igék, névelő. Ismerje a 

névszók fogalmát. 

- Tudja felsorolni az alárendelő szószerkezetek fajtáit ( tárgyas, jelzős, határozós), 

ismerje a mondatrészek jelölését (aláhúzási módját, jelölését az ágrajzban). 

- Tudja elmondani az állítmány fajtáit, az alany és az állítmány kérdéseit. 

- Ismerje fel az alanyt, az igei és a névszói állítmányt. 

- Tudja elmondani a tárgyas szószerkezet kérdését, ismerje jelölési módját. 

- Tudja felsorolni a határozók fajtáit, azok kérdéseit. 

- Ismerje fel a határozós szószerkezetek gyakoribb fajtáit: hely, idő, ok, cél, eszköz, 

társ, mód, állapot, szám, részes, ismerje jelölésük módját. 

- Ismerje fel a következő jelzőket: minőség, mennyiség, birtokos. 

- Írása legyen olvasható és rendezett. Diktálás után írt szövegben legyen képes a hibáit 

javítani. Az alapvető és gyakran használt tulajdonneveket írja hibátlanul. 

 

 

 

8. évfolyam 

 

MAGYAR IRODALOM 

 

- A tanuló legyen képes a szöveg értő olvasását biztosító olvasásra, az olvasott szöveg 

tartalmának elmondására. 

- Szövegalkotás: önéletrajz írása minta alapján 

- Tudja elmondani, hogy mit tanultunk irodalomból 8. osztályban, vagyis felsorolni az írók 

költők nevét, tudjon említeni 8.-ban tanult irodalmi alkotásokat. 

- Tudja a már tanult irodalmi műfajokat műnemek szerint elrendezni / líra, epika, dráma - 

dal, elégia, epigramma, regény, novella, ballada, óda/ 

- Ismerje a következő költők életét vázlatosan, a tk.-ben lévő szöveg alapján: Ady Endre, 
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Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula, József 

Attila, Radnóti Miklós, Tamási Áron 

- Legyen tisztában az új fogalmakkal: szimbólum, lélektani novella 

- Tudjon 3 idén tanult költeményt. (szabadon választható) 

- Tudja elmondani Móricz Zsigmond: Hét krajcár című novellájának tartalmát. 

- Ismerje Tamási Áron Ábel c. regényének tartalmát, ismerje a szereplők nevét. 

- Tudjon az alábbi irodalmi alkotásokról legalább 10-12 összefüggő mondatot mondani: 

 Ady Endre: Az Értől az Oceánig 

 El a faluból, Hazamegyek a falumba 

 A föl-földobott kő 

 Lédával a bálban 

 Őrizem a szemed 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

30 

Kosztolányi Dezső: Ötévi fegyház 

Tóth Árpád: Körúti hajnal 

Juhász Gyula: Milyen volt …, Anna örök 

József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

 

MAGYAR NYELVTAN 

 

- Rendelkezzen a tanuló az előző években szerzett nyelvtani ismeretekkel minimális 

szinten. 

- Ismerje fel a mondatokat a beszélő szándéka szerint, az írásjeleket helyesen alkalmazza a 

- mondatok végén. 

- Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatokat. 

- Tudja elmondani az alárendelő összetett mondatok ismérveit, fajtáit, egyszerűbb összetett 

mondatot tudjon ábrázolni. 

- Ismerje a mellérendelő összetett mondatok fajtáit, jeleit, néhány kötőszót, és tudjon 

elemezni egyszerűbb mellérendelő összetett mondatot. 

- Írásképe legyen olvasható, áttekinthető. 
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- Tudjon szöveget leírni hallás után, 10-15 mondatot kb.10 perc alatt. Írástempója legyen 

megfelelő. 

- Az alapvető tulajdonneveket írja helyesen. 

- Ismerje a mondatvégi és mondatközi írásjeleket, tudja kis hibával alkalmazni. 

- Rendelkezzen minimális nyelvtörténeti ismerettel: tudja felsorolni nyelvrokonainkat, tudja 

jellemezni a magyar nyelv természetét. 

- Legyen fogalma a nyelvjárásokról, a nyelvváltozatokról. 

 

 

MATEMATIKA  

 

 

1. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 halmazok összehasonlítására az elemek száma szerint 

 a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes 

használatára 

 számok olvasására, írására  

 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására 

 matematikai jelek: +    = >  <  ismeretére, használatára 

 összeadni, kivonni, pótolni 

 fejben számolni 

 páros és páratlan számok megkülönböztetésére 

 irányok felismerésére, megnevezésére 

 növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a 

sorozat folytatására 

 

 

2. évfolyam 

A tanuló képes legyen: 

 állítások igazságtartalmának eldöntésére 

 közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére 

 a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes 

használatára 

 számok olvasására, írására 

 a számok helyének jelölésére a számegyenesen 

 a számszomszédok megnevezésére 

 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására 

 számok képzésére, bontására helyi érték szerint 
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 matematikai jelek: +      :  =   > < ismeretére, 

használatára 

 összeadni, kivonni, szorozni, osztani  

 fejben számolni 

 a műveletek sorrendjének felismerésére 

 a szöveges feladat értelmezésére, megjelenítésére rajz 

segítségével, leírására számmal 

 a testek és a síkidomok megkülönböztetésére 

 növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, 

a sorozat folytatására 

 

 

3. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni 

 közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére 

 a helyi, az alaki és a valódi érték ismeretére, 

értelmezésére 

 római számok olvasására, írására (I, V, X, L, C, D, M) 

 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására 

 alkalmazni a becslést és a kerekítést 

 ismerni az összeg, különbség, szorzat, hányados 

fogalmát 

 a műveletek sorrendjének ismerésére és helyes 

alkalmazására 

 írásban háromjegyű számokat összeadni, kivonni és  

 a műveletek ellenőrzésére 

 szöveges feladatokat megoldani a megoldási algoritmus 

alkalmazásával 

 használni a szabvány mértékegységeket, átváltások 

elvégzésére szomszédos mértékegységek között 

 egyszerű módszerekkel felismerni és létrehozni 

háromszöget, négyzetet, téglalapot 

 növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, 

a szabály követésére 

 meghatározni a szabályt egyszerű formában; a hiányzó 

elemeket pótolni 

 

 

 

4. évfolyam 
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A tanuló képes legyen: 

 adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni 

 közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére 

 annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott 

halmazba 

 számok olvasására, írására  

 helyesen alkalmazni a helyi, az alaki és a valódi érték 

fogalmakat  

 értelmezni a negatív számokat a mindennapi életben modell 

(hőmérséklet, adósság-vagyon) segítségével 

 törtek megnevezésére, lejegyzésére; előállítására rajzzal, 

színezéssel 

 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására 

 alkalmazni a becslést és a kerekítést 

 ismerni az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát 

 helyesen alkalmazni a műveletvégzés sorrendjét 

 írásban négyjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni 

kétjegyű, osztani egyjegyű számmal  

 a műveletek helyességének ellenőrzésére 

 szöveges feladatokat megoldani a megoldási algoritmus 

alkalmazásával 

 helyesen használni a többszörös, osztó, maradék fogalmát 

 az egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző 

és párhuzamos egyenesek) 

 használni a szabvány mértékegységeket, átváltások 

elvégzésére szomszédos mértékegységek között 

 létrehozni háromszöget, négyzetet, téglalapot, megnevezni 

jellemzőiket 

 kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét 

 növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, 

folytatására 

5.évfolyam 

 

 Műveletek természetes és egész számokkal 

 Mértékegység-átváltás 

 A sokszögek tulajdonságai 

6.évfolyam 

 

 Műveletek racionális számokkal, a törtek 

 Számelmélet, oszthatóság 

 A tengelyes és középpontos tükrözés 

7.évfolyam 
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 Az arányosságok, százalékszámítás 

 Az algebrai kifejezések, egyenletek 

 A sokszögek kerülete, területe, szerkesztése 

8.évfolyam 

 

 A Pitagorasz-tétel és alkalmazása 

 A számtani és mértani sorozatok 

 A testek felszíne, térfogata 

 

 

TERMÉSZETISMERET 

 

 

1. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 megkülönböztetni az élő és élettelen környezetet 

 tudni az évszakokat, hónapokat 

 ismerni az időjárás elemeit 

 ismerni a növények életfeltételeit 

 az állatok csoportosítására (házi és vadon élő) 

 ismerni a közlekedés alapszabályait 

 a fő testrészeket, érzékszerveket megnevezni 

 ismerni és alkalmazni az egészséges életmód alapelemeit 

 tudjon a környezetvédelem és energiatakarékosság néhány lehetőségéről. 

 

2. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 ismerni az éghető és éghetetlen anyagokat 

 az emlősök, madarak, rovarok és halak jellemzésére 

 megkülönböztetni a mesterséges és a természetes környezetet, anyagokat 

 felismerni a halmazállapotokat 

 ismerni a mérhető tulajdonságokat (hosszúság, tömeg, űrtartalom, hőmérséklet, idő) 

 tudni a tápanyagokról, vitaminokról, táplálékpiramisról 
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3. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 ismerni az égitesteket 

 felismerni Magyarország nagytájait 

 értelmezni a víz körforgását 

 megnevezni zöldségeket, gyümölcsöket és a növények részeit 

 felimerni a leggyakoribb házi és haszonállatokat 

 tudni a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét 

 ismerni néhány emberi tulajdonságot, metakommunikációs jeleket 

 

4. évfolyam 

 

A tanuló képes legyen: 

 értelmezni Földi jelenségeket 

 bemutatni Budapestet 

 bemutatni Magyarország nagytájait 

 ismerje az erdő, mező, víz és vízpart életközösségét 

 tudni az évszakokhoz kötődő fő hagyományokat, ünnepeket 

 ismerje a különböző mozgásfajtákat, különös tekintettel az állatvilágban 

 legyen tisztában a családi szerepekkel, az együttélés, a baráti kapcsolatok szabályaival 

 felismerni a mindennapi élet veszélyforrásait 

 ismerni Magyarország kulturális örökségét 

 

5.évfolyam 

 

 Élet a kertben 

 Hazai tájak élővilága 

 Térképismeret 

 

6.évfolyam 

 

 Az erdő és a vizek életközössége 

 Az ember szervezete és egészsége 
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 Magyarország tájai 

 

 

ANGOL NYELV 

 

 

1. osztály:  

 

-bemutatkozás 

-tárgyak azonosítása 

-számok 1-10 

-színek 

-mennyiség kifejezése 

-családtagok 

-ruhadarabok 

-születésnap 

-fürdőszobai tárgyak, tisztálkodás 

-állatok  

 

2. osztály 

 

-az angol ÁBC, 

-ház részei 

-állatok 

-osztálytermi tárgyak 

-ételek,italok 

-testrészek 

-ruhadarabok 

-időjárás 

-szabadtéri játékok   

 

3. osztály: 
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-üdvözlés, bemutatkozás 

-udvarias kérés 

-tárgyak azonosítása 

-élelmiszerek, vásárlás 

-szabadtéri játékok 

-birtoklás kifejezése 

-szobák, bútorok 

-helymeghatározás 

-emberek leírása, külső jellemzők 

-emberek ruházata 

-képesség kifejezése 

 

4. osztály 

 

-egyes szám, többes szám 

-betűzés 

-családtagok 

-lakcím 

-idő kifejezése 

-étteremben 

-állatok leírása 

-épületek,üzletek 

-szabadidős tevékenységek 

-napirend 

-időjárás, ruházat 

osztály 

-létezés kifejezése 

-minőségi viszonyok 

-főnevek többesszáma 

-mennyiségi viszonyok 

-kérdőszavak, kiegészítendő kérdések 
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-pontos idő megadása 

-térbeli viszonyok 

-birtoklás kifejezése 

-mondatok alkotása képi információk alapján 

 

5. osztály 

 

-család, ruhadarabok 

-lakóhely bemutatása 

-időbeli viszonyok 

-egyszerű jelen idő 

-gyakoriságot kifejező határozószavak 

-az iskola 

-egyszerű múlt idő- 

-minőségi viszonyok-ellentétpárok 

-sportok, szabadidő 

- alap szóbeli tételek 

-személyleírás 

7.osztály 

-szórend, egyeztetés 

-múlt idő –szabályos igék 

-nyaralás,időjárás 

-múlt idő-rendhagyó igék 

-betegségek 

- szóbeli tételek –alapszint 

8.osztály 

-folyamatos múlt idő 

-természeti katasztrófák 

-London-épületek, látnivalók 

-útbaigazítás 

-befejezett jelen 
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-környezetünk 

-tanácsadás 

-problémamegoldás 

 

TÖRTÉNELEM 

 

5.évfolyam 

 

1. félév 

I. Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

II. Az ókori görög-római világ 

 

2. félév 

III. Képek a középkori Európa életéből 

IV. A magyarság történetének kezdetei. Az Árpád-ház. 

 

6. évfolyam 

 

1. félév 

I. A virágzó középkor Magyarországon. 

II. A világ és Európa a kora újkorban 

III. Magyarország a kora újkorban 

 

2. félév 

IV. A forradalmak és polgárosodás kora Európában 

V. A polgárosodás kora Magyarországon 

VI. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

 

7. évfolyam 

 

1. félév 

I. A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 
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II. Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon. 

III. A nagyhatalmak versengése és az I. világháború 

 

2. félév 

IV. „Húsz év fegyverszünet”. A két világháború közötti időszak 

V. Magyarország a két világháború között 

VI. A második világháború. Magyarország részvétele a háborúban. 

 

8. évfolyam 

 

1. félév 

I. Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

II. Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom leveréséig. 

III. A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása. 

 

2. félév 

IV. A Kádár-korszak jellemzői 

V. Az ezredforduló. A globalizáció kiteljesedése. Az Európai Unió és Magyarország. 

VI. Társadalmi és Állampolgári ismeretek, médiaismeret. 

VII. Gazdasági ismeretek 

 

KÉMIA 

 

7.évfolyam 

1. A kémia alapfogalmai, a kísérletezés 

2. Az anyagok tulajdonságai és változásai 

3. Az atomok és modellek 

8.évfolyam 

1. A kémiai kötések 

2. A nemfémek kémiája 

3. A fémek kémiája 

FIZIKA 

 

7.évfolyam 
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1. Mechanika alapfogalmai 

2. Hőtan alapfogalmai 

8.évfolyam 

1. Az elektromosságtan alapfogalmai 

2. A fénytan alapfogalmai 

 

BIOLÓGIA 

 

7.évf.: 

1. Az életközösségek biológiája 

2. A rendszertan alapfogalmai, példák 

8.évf.: 

1. Az ember szervrendszerei (táplálkozás, légzés, kiválasztás, idegrendszer) 

2. Az egészséges életmód 

 

FÖLDRAJZ 

 

7.évfolyam 

1. A földtörténet eseményei, hegységképződés 

2. Kontinensek földrajza 

3. Európa földrajza 

8.évfolyam 

1. Európa országai 

2. Magyarország a Kárpát-medencében 

társadalom, gazdaság 

 

INFORMATIKA 

 

5.évfolyam: 

1. Paint alapismeretek 

2. PowerPoint alapismeretek 

3. Médiatudatosság és internetbiztonság 

6.évfolyam 

1. Internet és netikett 

2. Word alapismeretek 

3. Médiatudatosság és internetbiztonság 

7.évfolyam 

1. Excel alapismeretek 

2. Total Commander alapműveletek 

3. Médiatudatosság és internetbiztonság 
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8.évfolyam 

1. Programozás alapjai (Imagine Logo, Scratch) 

2. Médiatudatosság és internetbiztonság 

 

 

 

II. 

A Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő és Értékközvetítő Általános 

Iskola járványügyi szabályzata 

Szülők javaslatai, a kollégák további indítványai alapján a barna színnel szedett szabályokkal 

és módosításokkal egészítettük ki az eljárási rendünket. 

2020.10.01-től kiegészítés 

2020.11.02-től módosítás 

Törvényi háttér: 

 431/2020. (IX:18.) Kormányrendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi 

intézkedéseiről 

 Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 3. verzió (változásokkal 

egységes szerkezetben) 2020. október 1. 

 Dél-Pesti Tankerület 2020. október 8-i tájékoztató levele 

 

A járványügyi készenlét idejére az alábbi szabályokat dolgoztuk ki az EMMI által kiadott 

intézkedési terv és a saját adottságaink figyelembevételével.  

1. Az iskola területére beteg, a koronavírus tüneteit mutató személynek belépni 

TILOS! 

A betegség tünetei a következők: láz, köhögés, orrfolyás, nehézlégzés, hirtelen kezdetű 

szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya - kevésbé jellemző tünetek, de szintén a 

vírus jelenlétére utalhatnak még - fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, 

hányás és/vagy hasmenés. 

2. Az iskola épületébe szülők NEM LÉPHETNEK BE, csak előzetes telefonos egyeztetés 

alapján, maszk szabályos (orrot és szájat is elfedő) használata mellett.  

Kivételt képeznek ez alól az 1. osztályos gyerekek szülei. Gyerekenként 1 szülő az 

osztályteremig kísérheti a beszoktatási időszakban a tanulót 2020. szeptember 7. 

hétfőig. A szabályos maszkhasználat a szülők részéről ebben az esetben is 

elengedhetetlen. 

A korábbi évektől eltérően a szülők ebben a tanévben a büfét sem használhatják. 

3. Ha egy tanulónak a családjában valaki elkapta a koronavírust, vagy kiderül, hogy 

kapcsolatba került olyan személlyel, aki fertőzött, KÖTELES EZT BEJELENTENI 

AZ ISKOLÁBAN és a lappangási idő alatt, 2 hétig nem jöhet be az iskolába. 
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4. Amennyiben napközben egy gyermek a betegség tüneteit mutatja, azonnal elkülönítjük 

őt az orvosi szobában. (Amennyiben a védőnő éppen dolgozik, munkaidejét tölti az 

orvosi szobában a beteg gyereket elkülönítve a földszinti kisangol terembe kísérjük, 

ami izolációs szobaként üzemel ebben az esetben.) Ekkor kortól függetlenül viselnie 

kell a maszkját. Az orvosi szobában lehetőleg szellőztetés mellett egy szintén 

szabályosan maszkot viselő felnőtt vigyáz rá.  

A szülőket és az iskolaorvost azonnal értesítjük. A szülőnek haladéktalanul érte kell 

jönni, hazavinni őt valamint azonnal felvenni a kapcsolatot a gyermek háziorvosával, 

aki az ide vonatkozó protokoll alapján megteszi a szükséges lépéseket. 

Az iskolában ezután fertőtlenítő takarítást végzünk és az iskolaorvos útmutatása szerint 

járunk el. 

5. Az épületbe való belépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés. A Kalamáris 

Alapítvány 20 db. szenzoros kézfertőtlenítőt vásárolt, így ez mindenki számára 

elérhető. A mellékhelyiségekben elhelyezett szappantartókban fertőtlenítő szappan 

van. A kézmosás és kézfertőtlenítés mindenki számára rendszeresen ajánlott. 

Kiemelten az érkezéskor, étkezés előtt, WC használat után. 

6. Mindenkinek kötelező felszerelés a maszk, nélküle nem lehet iskolába jönni. Alsó és 

felső tagozaton, valamint a felnőttek számára a maszk használata a közösségi terekben 

kötelező. (Szabályos maszkhasználat orrot és szájat eltakarva!)  

A tanítási órákon, amikor saját osztálytársaikkal vannak együtt a gyerekek, az órát 

tartó tanár feloldhatja ezt a szabályt, ami csak az adott órára és helyzetre vonatkozik. 

2020.10.01-től felső tagozaton a maszk használata órán is kötelező. Alsó tagozaton a 

tanítók oldhatják fel a kötelező maszkhasználatot 

A kisebb gyerekek is kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor szükséges a maszk 

használata, így fontos, hogy ők is hozzanak magukkal. 

A maszk folyamatos és szabályos (szájat és orrot eltakaró) használata az iskola 

épületében mindenki számára kötelező. 

7. A csengetési rendet módosítottuk, a tanórák 40 percesek, a szünetek hosszabbak lettek. 

(1. sz. melléklet) Ennek oka, hogy beosztás szerint a szünetek egy részét a gyerekek az 

udvaron levegőzéssel töltik, valamint az ebédeltetéskor a tumultust elkerülhetjük. A 6. 

óra utáni szünet is ebédszünet lesz, kérjük mindenki megértését és türelmét ezzel 

kapcsolatban. (2. sz. melléklet) 

8. Az órarendet módosítottuk, minden nap 5 tanítási órát tartunk meg, utána haza lehet 

menni. Az elmaradó készségtárgyak követelményeit a tanulók digitális formában 

teljesítik. A KRÉTA felületen kapják meg a feladatokat, melyeket határidőre kell 

visszaküldeni a tanárnak. 

Az 5 óra után az iskolában maradó gyerekek számára felügyeletet biztosítunk. 

Függetlenül a létszámtól a csoportok nem összevonhatók, hogy a különböző 

osztályokba járó gyerekek keveredését megakadályozzuk. 

9. A tantermeket igyekszünk minél többet szellőztetni. A hideg idő beálltával a gyakori 

udvari levegőzés és szellőztetés miatt kérjük, mindenkinél legyen megfelelő 

mennyiségű meleg ruha a réteges öltözködés megvalósítása érdekében. 

10. A tanárok dönthetnek úgy, hogy a tanórát az udvaron, szabad levegőn tartják meg. 
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11. Az iskolából való távozáskor a szülők az iskola előtt várakozzanak, a bejáratot 

szabadon hagyva. A tanítók a bejárat előtti térbe kísérik a gyerekeket, onnan figyelik, 

hogy mindenki megtalálja az érte érkező szülőt. Akiért nem érkeznek időben, 

visszamegy a tanítóval az épületbe. 

12.  Az alsó tagozatos gyerekeket és a napköziseket ha órarendi órájuk nincsen délután, 

haza lehet vinni 14.05-től, a 6. óra végétől. Minden osztály tanítói, illetve napközis 

tanárai az osztályuk/ csoportjuk munkarendjének, igényeinek megfelelően kidolgozzák 

ennek rájuk vonatkozó rendjét, melyről tájékoztatják a szülőket. Kérjük, ehhez 

alkalmazkodjanak, hogy a munka nyugodtan folyhasson a kisebb közösségekben. Arra 

nincs lehetőségünk, hogy egyesével értesítsük a gyerekeket, hogy a szülője váratlanul, 

előzetes jelzés nélkül megérkezett érte. A 16 óra után maradó gyerekek az ügyeleten 

várják meg szüleiket.  

13. A 16 órakor távozó csoportok a következő kapukon hagyják el az iskola területét: 

Főbejárat: 1. és 2. évfolyam 

Vágóhíd utca udvari nagykapu: 3-4. évfolyam és felsős napközi 

14. A szülőkkel való kapcsolattartást igyekszünk digitálisan megvalósítani. A szülői 

értekezleteket, fogadóórákat az interneten bonyolítjuk. Kivételt képeznek ez alól a 

tanévnyitó szülői értekezletek első, ötödik és nyolcadik évfolyamon, melyeket offline 

az iskolában tartunk a járványügyi protokoll szempontjait figyelembe véve. Az 

értekezletek időpontjáról az osztályfőnökök adnak tájékoztatást. 

15. A tanév első felében nem tartunk nagy rendezvényeket, ünnepélyeket iskolai keretben, 

azokat osztálykeretben szervezzük meg. 

16.  Az alsó tagozatosok meghatározott rendben, beosztás szerint a reggeli kör ideje alatt 

(8.00 – 8.25) fogyasztják el a reggelijüket. A felső tagozatos osztályfőnökök 8.00 

órától a tanteremben tartózkodnak és a megérkezett gyerekekkel töltik az időt. A 

felsősök érkezését a tömeg csökkentése érdekében 8.25-ig eltoljuk, ekkorra kell 

megérkezniük az iskolába, nem kötelező beérniük 7.50-ig. 

17. A tantermek takarítását folyamatosan végzik a takarítók. A bontott csoportok órái után 

az asztalokat és a kilincset az órát tartó tanár vezetésével a tanulók nedves 

törlőkendővel áttörlik. Beleértve az informatika terem klaviatúráit is. 

18. A reggeli gyülekező 6.00 – 7.15 között a földszinti aulában, 7.15-től a tantermekben 

lesz. A gyerekek nem az aulában várakoznak tömegesen, hanem a saját 

osztálytermükben. 

19.  A 16 óra utáni ügyeleten a gyerekeket évfolyamok szerint elosztjuk, így nem egy nagy 

csoportban, hanem több kisebben várják a szüleiket. Fizika előadó: 1-2. évfolyam, 

Könyvtár: 3-4. évfolyam és felsős napközi. 

20.  Amennyiben valaki a COVID bármely tünete miatt hiányzott az iskolából, csak orvosi 

igazolással jöhet újra az intézménybe. (A házi gyerekorvosok a rendelőben kiírták a 

digitális elérhetőségeiket. Ha nehézségekbe ütköznek a kapcsolatfelvétellel, ezeken az 

elérhetőségeken keressék meg őket.) 

21.  Az iskolába már szeptemberben is érintésmentes lázmérő használatával 

testhőmérséklet mérést végzett a portás belépéskor. 2020.10.01-től ez mindenki 

számára kötelező olyan módon, hogy az iskola előtt, illetve előterében emiatt tömeg, 
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torlódás ne fordulhasson elő. A tapasztalatok birtokában ezt két ember végzi és így 

biztonságosan megoldható. (portás és takarító) 

 

 

Természetesen várjuk mindenkitől a jobbító szándékú visszajelzéseket, tapasztalatokat, 

javaslatokat. Közös érdekünk a biztonság megteremtése. 

 

 

Budapest, 2020.augusztus 26. 

 

       Iskolavezetés 

 

Melléklet 

1.    Csengetési rend a járvány idejére 

8.00 – 8.25 Kör 

8.25 – 8.40 Szünet 

8.40 – 9.20 1. óra 

9.20 – 9.35 Szünet 

9.35 – 10.15 2. óra 

10.15 – 10.30 Szünet 

10.30 – 11.10 3. óra 

11.10 – 11.25 Szünet 

11.25 – 12.05 4. óra 

12.05 – 12.25 1. Ebédszünet 

12.25 – 13.05 5. óra 

13.05 – 13.25 2. Ebédszünet 

13.25 – 14.05 6. óra 

14.05 – 14.20 3. Ebédszünet 

14.20 – 15.05 7. óra 

15.05 – 15.15 Szünet 

15.15 – 16.00 8. óra 

 

 

 

 

 

2.     Udvari szünetek 

Szünet Tagozat 

0. óra után Felső tagozat 
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1. óra után Alsó tagozat 

2. óra után Felső tagozat 

3. óra után Alsó tagozat 

4. óra után Felső tagozat 

5. óra után Alsó tagozat 

6. óra után Alsó tagozat, felsős napközi 

7. óra után Alsó tagozat, felsős napközi 

8. óra után Ügyeletes csoportok 

 

Azok a felsősök, akik éppen ebédelnek a 4. óra utáni szünetben, természetesen nem 

mennek le az udvarra. 

 


