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Bevezetés 

 

A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint 

az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása mindenkinek kötelessége, tehát a Házirend 

szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, 

pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. 

A Házirend előírásai a tanulók számára egyaránt kötelezőek az iskola területén és az iskola 

által szervezett programokon, rendezvényeken, az iskolán kívül is. 

 

A Házirend nemcsak a tanár-diák viszonyt kívánja szabályozni, hanem a diákoknak 

egymással kapcsolatos magatartását is, sőt hatásköre kiterjed a szülőkre is, mint a gyerek 

törvényes képviselőjére, és az oktatási intézmény valamennyi dolgozójára.  

 

A Házirend létrehozásának jogszabályi alapjai:  

- Magyarország alaptörvénye 

- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és annak módosításai 

- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, és annak módosításai 

- Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési 

oktatási intézmények működéséről és a köznevelés intézmények névhasználatáról 

- az 1999. évi XLII. törvény legújabb módosítása a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

 

Iskolánk Házirendje a magasabb jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában 

illeszkedik az iskola más dokumentumaihoz, szabályzataihoz.          

E dokumentumok:  

 

 az iskola Pedagógiai programja 

 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata és annak mellékletei 

 belső szabályzatok  

 

A Házirendet a nevelőtestület fogadja el a Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és a 

Tanácsadó Testület véleményének kikérésével, egyetértésével, és a fenntartó jóváhagyásával 

lép életbe. 

 

Hatálya: 

A házirend a hatályba lépés napjától: 2016. május 25-től, visszavonásig érvényes, 

folyamatosan az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös 

rendezvények időtartama alatt is.  

A Házirend felülvizsgálatára, ha szükséges módosítására a hatályos jogszabályok változása 

esetén kerül sor, illetve ha az iskola belső változásai ezt szükségessé teszik, ha az igazgató, 

vagy a pedagógusok, vagy diákok 30%-a azt kezdeményezi. Az utóbbi módon beterjesztett 

javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt. 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján ismertetik tanulóikkal a 

Házirendet, és a diákok aláírásukkal jelzik a Házirendben foglaltak tudomásul vételét. 

A pedagógusok kötelessége a házirend ismertetésen túl az értelmezéshez való segítségnyújtás 

is.  

A Házirend nyilvános dokumentum, ezért oly módon kerül elhelyezésre az elfogadás után, 

hogy a tanulók, szülők számára hozzáférhető legyen, azt szabadon megtekinthessék (az iskola 

honlapján, illetve az iskola könyvtárában szabad polcon). 

Az iskolába újonnan beiratkozók szüleikkel együtt a beiratkozás alkalmával kapnak belőle 

egy példányt.   
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Az iskola legfontosabb adatai:  

 

Hivatalos elnevezése: Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Fenntartója: a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

Székhelye: 4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27.  

Elérhetősége:  

Telefonszáma: 52/532-083, 52/532-084 

Fax-száma: 52/532-121 

E-mail címe: dioszegidebrecen@gmail.com  

            Honlap: www.dioszegidebrecen.hu 

 

Az iskola igazgatója: Balogh Péter 

Igazgatóhelyettesek: Dr. Biri Sándorné (humán) 

                                  Dr Csigéné Beke Katalin (reál) 

                                  Győrössy János (szakmai)                   

Könyvtáros: Zsupos Gabriella  

Pszichológus és ifjúságvédelmi felelős: Szabó Gábor Csabáné 

Ifjúságvédelmi asszisztens. Horváth Edit 

A diákönkormányzat titkára: Kovács Zsuzsanna 

A diákönkormányzatot patronáló pedagógus: Csige  Dóra 

A diákszakszervezetet patronáló pedagógus: Nyitrainé Soltész Emília 

A Szülői Munkaközösség elnöke: Geczőné Hajdú Mariann 

Szülői Munkaközösség patronáló pedagógusa: Kozmáné Kocsány Erzsébet 

 

 

 

 

I. A tanuló kötelessége 

 

 
Az újonnan beiratkozott tanuló tanulói jogviszonyon alapuló kötelességei az iskolában 

megkezdett tanév első napjától érvényesek. 

 

Minden tanuló kötelessége, hogy 

 

1) ismerje, és tartsa magára nézve kötelezőnek az iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 

ill. a Házirend előírásait, 

 

2) kötelessége, hogy az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát 

és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, 

 

3) pontosan érkezzen, és részt vegyen a kötelező és választott tanítási órákon, a szakmai 

gyakorlatokon, és oda az órarendnek megfelelő felszereléssel, felkészülten, házi 

feladatával együtt jöjjön. Ha felszerelését nem hozza magával, és a számonkéréshez az 

szükséges lenne, a szaktanár teljesítményét elégtelenre értékelheti,  
 

4) kötelessége, hogy jelen legyen az írásbeli számonkéréseken, a dolgozatokat megírja 

(hiányzás esetén a pótló dolgozatot megírja), a tantárgyak teljesítési követelményeinek 

megfeleljen. Annak, aki a számonkéréskor nem megengedett segédeszközt használ 

(jegyzet, puska, mobil, stb) dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli, 

 

http://www.dioszegidebrecen.hu/
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5) rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, legjobb tudása és képessége szerint 

tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek, 

 

6) ellenőrző könyvét a tanuló köteles mindennap magával hozni, és abba érdemjegyeit a 

tanár felszólítása nélkül beírni. A gyakorlati oktatásban részesülők havonta kötelesek 

munkanaplójukat az osztályfőnöknek megmutatni, aki azt aláírja. A tanuló az 

érdemjegyeket havonta köteles aláíratni szüleivel, a bejegyzéseket pedig a bejegyzést 

követő első osztályfőnöki óráig. Új ellenőrző könyvet csak az osztályfőnök írásbeli 

engedélyével lehet igényelni, és a Pénztárban lehet megvásárolni. Az ellenőrző elvesztése 

a fegyelmi büntetés következő fokozatát vonja maga után, ill. a tanuló a felelésmentes 

órák kérésének lehetőségét is elveszti az adott félévben, 

 

7) megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához 

tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola szabályzatainak 

előírásait, 

 

8) közreműködjön saját környezetének és az általa használt eszközöknek a rendben 

tartásában, őrizze meg, ill. az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott és az oktatás 

során használt eszközöket. Óvja meg az iskola épületét, felszereléseit, ne szemeteljen, és 

ne firkáljon (pad, fal, szék, bútorok, stb.) Gondatlan és szándékos károkozás esetén a kárt 

vagy maga a tanuló szüntesse meg (takarítás), vagy a szülő vállaljon érte anyagi 

felelősséget, és térítse meg az iskolának, 

 

9) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentse az iskola bármelyik 

dolgozójának, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet, ill. balesetet észlelt, továbbá ha megsérült. Ezeket a védő-óvó 

előírásokat mindenkinek kötelessége betartani a tanév elején ismertetett munka- és 

balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok, előírások alapján, 

 

10) hetesi feladatait ellássa, segítsen a szaktanárnak az órák előkészítésében (eszközök 

bevitele), ellenőrizze az osztálylétszámot, a táblát tisztán tartsa, krétát készítsen elő az órai 

munkához, a szünetben a tantermet kiszellőztesse. Amennyiben az órát tartó tanár 

becsengetés után 5 perccel nem jelenik meg, köteles jelenteni az igazgatónak, 

igazgatóhelyettesnek, 

 

11) szünetekben időjárástól függetlenül az iskola udvarán kell tartózkodni (szélsőséges 

esetekben ez módosulhat), az ügyeletes tanárok rendelkezéseit minden esetben be kell 

tartani. Becsengetéskor azonnal az órarendben meghatározott tanterem előtt kell 

fegyelmezetten felsorakozni, 

 

12) tanítási órák után a legrövidebb időn belül köteles elhagyni az iskola területét (bejáró 

tanulóknál közlekedési eszköz indulásától függően), kivéve, ha az iskolai menzán ebédel, 

ha házi- vagy szorgalmi feladata elkészítéséhez szükséges a könyvtár igénybe vétele, ill., 

ha bármelyik szaktanárral egyéb foglalkozáson vesz részt. 
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II. Alapvető rendszabályok az iskolában való tartózkodás alatt és az iskolán 

kívüli rendezvényeken 

 
 

1) A tanuló kötelessége, hogy iskolai feladatait a legjobb tudásának megfelelően végezze. A 

tanuló számára az eredményes felkészülés céljából a következőket biztosítja az iskola: 

 

a) egy nap két témazáró megírásánál többre nem kerülhet sor, 

b) a témazáró dolgozat előző elméleti héten bejelentésre kerül, 

c) egy nap 3 dolgozatnál többet a diákok ne írhassanak (szóbeli feleletnek megfelelő 

számonkérés) 

d) a tanuló két elméleti tanítási héten belül meg kell, hogy ismerje a számonkérések 

eredményeit, és biztosítani kell, hogy a dolgozatot meg is tekinthesse. A naplóba két 

munkanapon belül kerüljön beírásra az eredmény. Ha a dolgozat kijavítása két elméleti 

tanítási héten belül nem történik meg, akkor a diák eldönthesse eredményétől függően, 

hogy beírásra kerül-e a jegy a késedelem miatt vagy nem. Ha a tanuló úgy dönt, hogy 

nem kéri az érdemjegyet, akkor a szaktanár a későbbiekben, előre egyeztetett 

időpontban a dolgozat témájából számon kérheti a diákot. 

e) a tanuló megismerhesse szóbeli feleletének és szakmai gyakorlatának értékelését, 

f) a tanuló félévenként és tantárgyanként egy alkalommal felelésmentes órát kérhet, melyet 

az ellenőrzőbe köteles bejegyezni, és engedély esetén tanárával aláíratni. Mindez nem 

vehető igénybe akkor, ha a dolgozat vagy a szóbeli számonkérés előre be van jelentve, 

vagy az eset a félév és évzárást megelőző hónapban történik, 

g) a tanuló két – három napig történő hiányzása esetén az iskolába jövetel utáni első napon 

nem kérhető számon. Egy hétnél hosszabb hiányzás esetén az iskolába jövetel után egy 

hét felelés- és dolgozatírás alóli mentességben részesül. Mindkét esetben a távolléte 

miatt elmaradt tananyagot pótolnia kell a szaktanárral való egyeztetés után és társai 

segítségével. 

 

2) Az iskolában kötelező az alapvető viselkedési szabályok betartása: 

 

a) köszönés, üdvözlés, napszaknak megfelelően, 

b) mindenkor és mindenkivel a társalgás, kérés, véleménynyilvánítás csak udvarias, 

tisztelettudó hangnemben és stílusban történhet, 

c) a mindennapokban az őszinteség, a becsületesség irányítsa tetteinket, 

d) a tanuló a tanterembe sapka nélkül lép be, és a kabátot fogasra akasztva elfoglalja az 

ülésrendben kijelölt helyét, 

e) a tanórán fegyelmezett magatartásával elősegíti a szaktanár munkáját, és ez által a 

tananyag elsajátítását maga és diáktársai számára, 

f) a tanuló közbeszólásokkal, megjegyzésekkel nem zavarja az óra menetét, 

g) nem lehet a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani, továbbá tilos 

rágógumizni, 

h) a tanuló a tantermet óra közben csak a szaktanár engedélyével hagyhatja el, 

i) a tanteremben az osztály a tanárt és az esetleges látogatókat felállással üdvözli, és az 

óra befejezésekor hasonló módon köszön el, 

j) az iskola területén a diák a feltűnő, másokat sértő, intim megnyilvánulásokat mellőzi, 

k) előzékeny, segítőkész, közösségépítő hozzáállásával ideális osztályközösség 

kialakulásához járul hozzá, 

l) az iskola jó hírnevét mindig és minden körülmények között megőrzi. 
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3) Az iskolai hétköznapokban minden tanuló ápolt külsővel, tiszta, rendes, közízlést nem 

sértő öltözékben jelenjen meg az iskolában.  

Iskolai ünnepélyeinken, rendezvényeinken (évnyitó, évzáró, nemzeti ünnepeink, 

szalagtűző, vizsgák) mindenkinek kötelező ünnephez méltó öltözetben megjelenni és 

viselkedni. Lányok részére kötelező a sötét szoknya/nadrág, fehér blúz; a fiúk részére 

sötét nadrág vagy öltöny, fehér ing. 

 

4) Iskolánknak a tanulók által is használt összes helyiségében, az iskola egész területén 

minden tanuló számára tilos a dohányzás. Ezen rendelkezés az iskola valamennyi 

dolgozójára is érvényes (Az 1999. évi XLII. törvény legújabb módosítása alapján). Az 

ÁNTSZ ellenőrzése során a jogszabályban előírt büntetést a dohányzó tanuló, illetve 

szülei fizetik. A jogszabály megsértése fegyelmi fokozatot is maga után von. Az iskola 

területén tilos az elektromos cigaretta használata is 

 

5) Nem ajánlatos az iskolába azon dolgok, eszközök behozatala, amelyek nem szolgálják 

közvetlenül a nevelő-oktató munkát. Esetleges behozataluk esetén, ha az eltűnik, vagy 

meghibásodik, az iskola értük felelősséget nem vállal (nagy értékű mobil telefonok, 

számítógépes játékok, arany ékszerek, nagy összegű készpénz).  Ha a behozott 

eszközökkel a tanuló az órát zavarja, akkor megsérti az iskola Házirendjét, és ez fegyelmi 

intézkedést von maga után.  

 

6) A mobiltelefonok iskolai használatának szabályozása:  

     Két fontos szempontot kell figyelembe venni a szabály megalkotásánál: 

a) a gyerek-szülő kapcsolatot az iskolának biztosítani kell az iskolában töltött idő alatt is. 

A szülő sürgős esetekben gyermeke, vagy annak osztályfőnöke számára a portásnál 

telefonos üzenetet hagyhat, 

b)  az iskolában folyó pedagógiai munkához nyugodt körülmények szükségesek. Ezek 

alapján az iskola nem tiltja meg a mobil telefonok iskola területére való behozatalát, 

de a tanórákon való bárminemű használatát igen.   

Ha a tanuló órán használja, és figyelmeztetés ellenére sem kapcsolja ki és teszi el, a 

szaktanár kikapcsolt állapotban elveszi, de aznap tanítás végén, a diák visszakaphatja.  

 

7) Ha a tanuló Interneten (facebook) bármilyen formában az iskolára, annak dolgozóira, 

diáktársaira vonatkozóan megalázó, fenyegető, obszcén megjegyzéseket tesz, igazgatói 

figyelmeztetésben vagy intőben részesül a bejegyzés súlyosságától függően. 

 

8) Személyiségi jogok védelme érdekében tilos a tanár, vagy diáktárs engedélye nélkül róla 

hang- vagy képfelvételt készíteni, és/vagy azt engedély nélkül nyilvánosságra hozni. 

 

9) Tilos szeszesital és más, egészséget károsító szerek (kábítószerek) fogyasztása és annak 

forgalmazása, az iskola területére történő behozatala. A kábítószerek estleges behozatala, 

fogyasztása, forgalmazása, rendőrségi feljelentést von maga után. Ha a tanuló ilyen szerek 

hatása alatt áll, a szülővel való egyeztetés után köteles az iskolából távozni és szakorvosi 

segítséggel mindent megtenni azért, hogy többet ez ne fordulhasson elő. Mindezt az 

ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök ellenőrzi.  

 

10) A tanulók az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a házirend előírásait és annak megfelelően viselkedni. 
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III. A tanuló jogai 

 

 
Az újonnan beiratkozott tanuló tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beiratkozás napjától 

gyakorolhatja.  

 

Minden tanuló joga, hogy 

 

1) személyiségi jogait, emberi méltóságát, személyiségének szabad kibontakoztatásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való 

jogát az iskola tiszteletben tartsa, hátrányos megkülönböztetésnek ne legyen kitéve, és az 

esélyegyenlőség elve érvényesüljön vele kapcsolatban. A tanuló jogának gyakorlása nem 

veszélyeztetheti saját és társai, valamint az iskola alkalmazottai egészségét, testi épségét. 

 

2) képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeihez mérten továbbtanuljon, 

 

3) a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és 

oktassák, 

 

4) joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, probléma 

esetén tanácsot kapjon és betegség esetén igénybe vegye az iskolaorvosi és védőnői 

szolgáltatást, 

 

5) számára az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalúan történjék, 

 

6) joga, hogy az osztálynaplóba beírt érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről vele 

kapcsolatban folyamatosan értesüljön, 

 

7) a tanuló vallási, világnézeti meggyőződését tiszteletben tartsák, feltéve hogy e jogainak 

gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ugyanezen jogait, és nem 

korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, 

 

8) igénye szerint (kiskorú tanuló esetén a szülő beleegyezésével) az intézményben 

hitoktatásban vegyen részt felekezeti hovatartozása alapján (minimum 8 fő esetén) 

 

9) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, 

és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez, illetve az oktatási 

jogok biztosához forduljon, 

 

10) joga, hogy tanulmányaiban igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az 

iskola létesítményeit („A” „B” és „C” épület, könyvtár, számítógép-termek, nyelvi labor, 

tornaterem, sportudvar, kondi-park, ebédlő, iskolai tanműhelyek, stb.) Ezeknek a 

helyiségeknek használatára külön szabályozás vonatkozik, melyek az említett 

helyiségekben megtalálhatók, 

 

11)  hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról. 
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12) a tanuló joga, hogy bekapcsolódjon a diákkörök munkájába, kezdeményezheti azok 

létrehozását. A tanulók öntevékeny diákköröket (önképzőköröket) hozhatnak létre, 

melynek meghirdetését, megszervezését, működtetését a diákok végzik. A diákkörök 

munkája nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő 

tevékenységére. A diákkörök szakmai irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló 

felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az igazgató engedélyével, a 

működés alapfeltételeinek (tanterem) intézményi támogatásával. A diákkör létrehozásának 

feltétele, hogy legalább 8 diák jelentkezzen, és egy pedagógus vagy külső szakember 

elvállalja a diákkör vezetését. 

 

13) a tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákképviseletbe, DÖK-be, 

 

14) részt vehet személyesen vagy választott képviselői útján az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában. A véleményezési jog gyakorlásánál a diákok nagyobb csoportjának az 

minősül, ha a diák-önkormányzati ülésen az osztálytitkárok többsége (50% +1fő) 

egységes véleményt képvisel az adott kérdésben, 

 

15) jogai megsértése esetén a diákönkormányzathoz, illetve a megfelelő fórumokhoz fordulhat 

érdekképviseletért, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem 

orvoslását, 

 

16)  a jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesíthet más 

iskolával, 

 

17) magántanuló legyen, és kérje (kiskorú tanuló esetén a szülő) a tanórai foglalkozásokon 

való részvétel alóli felmentését a törvényben megengedett indokok alapján (a 

magántanulói kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója 

megkeresi a tanuló lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot), 

 

18) tantárgyi felmentést kérjen korábbi tanulmányai beszámításával bizonyos tantárgyakból, 

de a felmentési kérelem nem vonatkozhat vizsgatantárgyakra, kivétel az előrehozott 

érettségi vizsga miatti felmentés esete, 

 

19) kérelmére a jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt 

adjon számot tudásáról, 

 

20) a tanuló joga, hogy indokolt esetben kérje átvételét az iskola másik osztályába a 

Pedagógiai Program előírásai alapján, ill. azonos vagy más típusú nevelési-oktatási 

intézménybe. Kiskorú tanulónál mindezeket csak a szülő kezdeményezheti,  

 

21) minden tanuló érdeklődése és képessége szerint részt vehet szakmai, tanulmányi 

versenyeken, a versenyszabályzat előírásainak megfelelően, ahol legjobb tudása szerint 

képviseli iskoláját, 

 

22) a tanulónak információs önrendelkezési joga van, ami szerint a tanuló adatait csak a 

jogszabályokban pontosan meghatározott célra szabad használni. Az iskola ezt a 

Szervezeti és Működési Szabályzat Adatkezelési szabályzatában részletezi. A tanuló az 

iskolatitkár segítségével meggyőződhet arról, hogy az iskola milyen módon tárolja 

személyes adatait ill., hogy a róla nyilvántartott személyes adatok megfelelnek-e a 

valóságnak. Ugyanitt köteles kérni a tanuló adatainak helyesbítését elírás vagy változás 

esetén a megfelelő hivatalos dokumentumok bemutatásával. 
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IV. A hétköznapok munkarendje, csengetési rend, tanórai és egyéb 

foglalkozások rendje 
 

 

1) Az elméleti tanítási órák kezdetét és hosszát a 20/2012. EMMI rendelet 16.§-a 

szabályozza. Ezt a jogszabályt figyelembe véve a tanítás rendje a következőképpen alakul: 

a) Iskolánkban a magas tanulói létszám és a tantermek száma miatt a tanítást délelőtti és 

délutáni váltásban szervezzük meg 1-14. óráig. 

b) A Szülői Munkaközösség, a Tanácsadó testület és a Diákönkormányzat egyetértésével 

iskolánkban a tanítás 7.30 órakor kezdődik 

c) Egy tanítási óra hossza: 40 perc. 

d) Szakképző osztályokban az iskolai tanműhelyekben folyó gyakorlati oktatást 60 perces 

órákkal szervezzük meg. 

 

2) A csengetési rend a kiadott órarenden mindig megtalálható. Indokolt esetben az iskola 

igazgatója kivételesen rövidített órák megtartását rendelheti el. 

 

 

Csengetési rend az elméleti órákra vonatkozóan: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

7:30- 8:15- 9:05- 9:55- 10:45- 11:35- 12:25- 13:20- 14:05- 14:50- 15:40- 16:25- 17:10- 17:55- 

8:10 8:55 9:45 10:35 11:25 12:15 13:05 14:00 14:45 15:30 16:20 17:05 17:50 18:35 

 

   A hetedik óra után a csengetési rendből kiolvashatóan hosszabb szünetet kapnak a diákok a 

főétkezés céljából. Alapvetően azonban a délelőtti oktatásban résztvevők tanítás után, a 

délutáni oktatásban résztvevők pedig az első órájuk előtt ebédelnek.  

 

A gyakorlati oktatásra vonatkozóan: 

 

A gyakorlati oktatás reggel 7 órától  ill. 12 órától két turnusban történik, és a szakoktató 

kétszer húsz perces szünetet biztosít a csoportoknak munkafolyamattól függően.  

 

3) A tanulónak tíz perccel az órarendben előírt első óra, foglalkozás előtt kell az iskolába 

megérkeznie, az iskolaudvaron gyülekezni, becsengetéskor a tanterem előtt tartózkodni. 

 

4) Kismotorjaikat, motorjaikat, kerékpárjaikat a tanulók a teherporta felőli udvarrészen 

tárolhatják, máshol tárolni tilos. Motorok, kismotorok az iskola területén nem 

üzemeltethetők. Tanuló autóval az iskola területére csak külön igazgatói engedéllyel állhat 

be. 

Kerékpárja, motorja, kismotorja biztonságáról (lánc, lakat) a tanuló maga köteles 

gondoskodni. Bármilyen járműre vonatkozóan kár esetén az iskolát anyagi felelősség nem 

terheli. (A kerékpártárolót az iskola dolgozói is igénybe vehetik ugyanilyen feltételekkel.) 
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5) Az órára való becsengetéskor a tanulóknak az „A” épületben a tanterem előtt kell 

sorakozniuk és csak az órát tartó tanár engedélyével mehetnek be a tanterembe. (A terem a 

szünetben zárva van.)  

Azon tanulók viszont, akiknek a „B” épületben vagy annak tetőterében lesz órájuk az 

udvaron kötelesek várni a pedagógust.   

Akiknek a 24-es, vagy a 27-es tanteremben van órájuk, azok az órát tartó pedagógus 

kíséretében az   „A” épület hátsó kijáratán keresztül juthatnak el oda, és óra után ugyanígy 

vissza az „A” épületbe.  

Akiknek az edzőteremben, illetve tornateremben lesz órájuk azok az órát tartó tanár 

kíséretében a hátsó kiskapun keresztül távoznak az iskola udvarról.  

Minden óra után, legyen az bárhol, az órát tartó tanár kíséretében a tanulók kötelesek az 

iskolaudvarra átjönni. A tanulók tízórai és uzsonna elfogyasztása céljából csak a tanár 

engedélye és felügyelete mellett maradhatnak a teremben. Ilyenkor a tanterem rendjéről, 

tisztaságáról a pedagógus gondoskodik a tanuló segítségével. 

 

6) A tanítási óráról elkéső tanuló nevét, és a késés időtartamát a naplóba rögzíti a szaktanár. 

A késések összegzését az osztályfőnök végzi. A késve érkező tanuló nem zárható ki a 

tanítási óráról, de érkezésével nem zavarhatja a tanítási óra menetét. 

 

7) A testnevelés órákra vonatkozó külön szabályok: 

 

 a tornateremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni, és utcai cipővel tilos 

bemenni, 

 a testnevelés órákon kötelező felszerelés: Diószegi-póló (vagy egyszínű fehér póló), 

fiúk esetében sötét színű tornanadrág, lányoknál latex nadrág, kinti óra esetén 

melegítő, 

 a kapcsolt testnevelés órát szünet nélkül, összevontan kell megtartani, (2 x 40 perc) 

biztosítva a megfelelő időt a zuhanyzásra és átöltözésre. Az óra tartása közben az 

öltöző helyiségét kulcsra zárva kell tartani, 

 ha a tanuló testnevelés óráról késik, a lezárt öltözőt már nem nyitják ki számára 

(vagyonvédelmi okok), de más helyiségben átöltözhet. Az óra menetébe csak akkor 

kapcsolódhat be, ha társainak a bemelegítés még nem történt meg, 

 amennyiben a diáknak első vagy utolsó órája a testnevelés, és iskolaorvostól kapott 

felmentéssel rendelkezik testnevelésből, nem kötelező a tanórán való részvétel, 

 ha a tanuló nem hoz testnevelési órára felszerelést, az fegyelmező intézkedést von 

maga után, mert hanyagsága miatt kötelezettségének nem tud eleget tenni. 

 

8) Tanítási idő alatt a tanulók csak indokolt esetben – az osztályfőnök és az órát tartó tanár 

engedélyével – hagyhatják el az iskola épületét. Amennyiben előfordul, hogy a tanulónak 

„lyukas órája” van, akkor sem hagyhatja el az iskola területét. Ilyenkor az iskolai 

könyvtárban, ill. az iskolaudvaron kell tartózkodni a tanítási órák zavarása nélkül.  

 

9) Az osztályt/csoportot az utolsó óra utáni szünetben a Személyportánál a portás engedi ki 

az iskola területéről, igény esetén az órarend felmutatásával. 

 

10) Ha bármilyen oknál fogva a tanulónak az iskolából az utolsó tanítási óránál hamarabb kell 

távoznia, akkor köteles erre engedélyt kérni osztályfőnökétől vagy szaktanárától, vagy az 

ügyeletes igazgatóhelyettestől. A portás a tanulót csak a tanártól kapott kilépési 

engedéllyel engedheti ki. 

  

 



10  

 

V.  A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos 

eljárási kérdések 
 

 

A tanuló tanulmányai során rendelkezik a tantárgyválasztás jogával a kötelező tantárgyakon 

túl a Pedagógiai Program helyi tantervében meghatározottak szerint. Lehetősége van: 

 

a) bármely évfolyamon felekezeti hovatartozástól függetlenül az egyházak által felkínált 

hitoktatáson vehet részt a tanuló, 

 

b) szakgimnáziumi osztályban 11. évfolyamtól a tanulók második idegen nyelvet 

választhatnak heti 2 órában szülői beleegyezéssel,  

 

c) 10. vagy 11. évfolyamon az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott keretek 

között a tanuló választhat 6. érettségi tantárgyat továbbtanulás céljából közép, vagy 

emelt szinten, melyre a felkészítést az iskola kötelezően vállalja. (20/2012. EMMI 

rendelet (1) bg)  

 

Az iskola igazgatója minden év április 15-ig elkészíti, és a fenntartó jóváhagyását követően, 

közzéteszi a tájékoztatót a választható tantárgyakról. Egyben közli az órát várhatóan tartó 

pedagógusok nevét és a felkészítés szintjét is (érettségi felkészítés esetén). A tanuló május 20-

ig jelentheti be a tantárgy, a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. Kiskorú 

tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja gyermekével egyetértésben.  

A tanuló a tanév során egy alkalommal (kiskorú esetén a szülő beleegyezésével) az igazgató 

engedélyével módosíthatja választását.  

Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, akkor az értékelés, a 

mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni a választott 

tantárgyat, mintha az kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

 

 

 

VI. Az osztályozó vizsga és a tanulmányok alatti más vizsgák szervezési 

rendje 

 

 
1) Az osztályozó vizsgák iskolánkban: 

 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak 

 osztályozó vizsgát kell tennie, ha:  

 

a) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, ill. év közben teljesítménye nem volt 

érdemjeggyel értékelhető (nem osztályozható), és a nevelőtestület engedélyezte az 

osztályozó vizsga letételét,  

b) ha a szakgimnáziumi tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át 

(12. évfolyam kifutó osztályok), szakmai orientációs elméleti és gyakorlati tantárgyakból 

a 20%-át, szakképző osztályokban (új szakgimnáziumi és szakközépiskolai) az elméleti 

vagy gyakorlati órák 20%-át meghaladta ill. év közben teljesítménye nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, és a nevelőtestület engedélyezte az osztályozó vizsga letételét,  

c) magántanulói státusza miatt az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alól,  
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d) ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,  

e) másik iskolából való átvételnél az iskola igazgatója előírja, 

f) amikor a tanuló saját kérésére (kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére) független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.  

 

Az osztályozó vizsgák időpontjai: 

 év végén nem osztályozható tanuló esetén augusztus második felében, 

 félév, illetve év vége előtti két hétben, egyéb esetben az igazgató által 

meghatározott időpontig, 

 az ősszel, tavasszal előrehozott érettségi vizsgát tevők számára augusztus második 

felében, ill. április első felében. 

 

Írásbeli kiértesítés: 

A vizsga előtt egy hónappal, kivétel az a) és b) pont esete, amikor hiányzástól függően a 

vizsga előtt 1 héttel is történhet a kiértesítés 

 

Követelmény: 

A Házirend mellékletében található, illetve az iskola honlapján is olvasható. A tanuló 

igény esetén a szaktanárral egyeztethet. 

 

2) A tanulmányok alatt szervezett egyéb vizsgák ideje: 

 

 javítóvizsgák időpontja augusztus második fele, 

 különbözeti vizsgák időpontja egybe esik az osztályozó vizsgák idejével, de az 

igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet, 

 az érettségi és szakmunkásvizsgák, ill. a szakmánkénti szintvizsgák időpontja a Tanév 

rendjében, az EMMI által kijelölt időhatárok között történik. 

 

 

 

 

VII. A  tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres 

tájékoztatásának rendje és formája 

 

 
1)   A tanuló az emberi méltóság tiszteletben tartásával, annak megfelelő stílusban és 

hangnemben szabadon véleményt nyilváníthat az iskolával kapcsolatos kérdésekben. 

Személyét és tanulmányait illetően kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, 

a diákönkormányzathoz, melyre 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. 

A véleménynyilvánítás formáit részletesen az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

 

2) A tanuló joga, hogy rendszeres tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő 

kérdésekről, a nyilvánosságra hozható iskolai dokumentumokról, az iskola éves 

munkatervéről, az iskola egészének életéről, az aktuális eseményekről.  

 

Ennek módjai: 

 

a) az iskola honlapján mindig tájékozódhat az aktuális hírekről, feladatokról 

b) diákparlamenten, DÖK gyűléseken a DÖK patronáló tanára, illetve az igazgató 

tájékoztatása által, 
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c) az ügyeletesi fülkénél és a zsibongóban elhelyezett hirdetőtábla útján, ahol a legfrissebb, 

aktuális információkról értesülhetnek a diákok, 

d) az osztályfőnökök osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat az őket érintő minden 

kérdésről, 

e) a szaktanár a tanulót annak egyéni haladásáról, fejlődéséről szóban és írásban tájékoztatja 

a szakórákon és egyéni megbeszélések formájában, 

f) az információ-áramlást elősegítheti az iskolarádió és az iskolaújság is. 

 

 

 

 

VIII. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
 

 

A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók szorgalmában, magatartásában, vagy egyéb 

munkájában elért jó ill. kiemelkedő eredményeket, teljesítményeket jutalmazni kell. Jutalmat 

érdemelnek azok a tanulók is, akik a tőlük elvárhatónál jobb teljesítményt nyújtanak. 

 

A jutalmazások formái: 

1) Osztályfőnöki dicséret: 

Az osztályfőnök a tanulót példaképül állítja az osztály közössége elé, az osztály, ill. az 

iskola érdekében végzett közösségi munkájáért. Ellenőrző útján erről a szülőt is értesíti. A 

dicséretet a naplóba is bejegyzi. 

 

2) Tantárgyi dicséret: 

Az adott szaktanár saját tantárgyából általában félévkor vagy év végén így értékeli a 

tanuló kiemelkedő teljesítményét. Ez a dicséret bekerül az ellenőrzőbe, ill. a 

bizonyítványba. A szaktanár tantárgyán belül jutalmazhatja a diákot egy témában nyújtott 

kiemelkedő tevékenységéért vagy versenyen, vetélkedőn nyújtott szép teljesítményéért is. 

 

3) Igazgatói dicséret: 

Az iskola igazgatója az iskola hírnevét teljesítményével növelő tanulót dicséretben 

részesíti, és erről a szülőket írásban értesíti. A dicséretet a naplóba is bejegyzi. 

 

4) Tantestületi dicséret: 

Az osztályban tanító tanárok és az osztályfőnök javaslatára a tantestület dicséretben 

részesíti azt a tanulót, aki a kötelességét huzamos időn keresztül példamutatóan 

teljesítette, példás magatartása volt és kiváló tanulmányi eredményt ért el (minimum átlag: 

4,8). A szülőket erről írásban értesíti az osztályfőnök. Ez év végén bekerül a 

bizonyítványba és az anyakönyvbe is, félévkor az ellenőrzőbe. 

 

5) Csoportos jutalmazás: 

Kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, valamely nemes cél érdekében 

kifejtett erőfeszítést, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget 

csoportos jutalomban lehet részesíteni. (pl. kirándulás a legaktívabb diák-önkormányzati 

tagoknak, jutalom a legszebb osztályteremért, a karitatív tevékenységben legaktívabb 

osztályok jutalmazása.) 
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6) Egyéb jutalmazás 

a) A szakmai, közismereti és sportversenyek országos fordulójának az eredményei 

alapján a versenyszabályzatban megfogalmazottak szerint a helyezetteket 

pénzjutalomban részesíthetjük. Az országos versenyeken első három helyen végzettek 

kikerülnek az iskola dicsőségtáblájára („A” épület földszint).  

b) Tanév végén a végzős osztályokban ballagás alkalmából egy szakközepes és egy 

szakiskolás tanuló (szavazás alapján) Diószegi díjat és emlék plakettet kap a Szülői 

Munkaközösség felajánlása jóvoltából. 

Csoportos vagy egyéni jutalmazásra a nevelőtestület bármely tagja tehet javaslatot. 

Azonos szinten dicséret és fegyelmi büntetés egymással közömbösíthető. 

 

 

 

 

IX. A távolmaradás igazolására vonatkozó előírások,  

fegyelmező intézkedések 

 
 

1) Tanítási órákról vagy egyéb iskolai foglalkozásokról csak előzetes kérelem alapján lehet 

távol maradni. Távolmaradást indokolt esetben engedélyezhet: 

a) a szaktanár és a szakoktató saját órájáról 

b) az osztályfőnök összesen 2 napról 

c) az igazgató 3 vagy több napról, előzetesen kikérve az osztályfőnök véleményét. 

 

2) Betegség okozta mulasztáskor a hiányzás első napján a szülők kötelessége, hogy telefonon 

vagy személyesen értesítsék az osztályfőnököt a távolmaradás okáról és annak várható 

időtartamáról.  

 

3) Betegség esetén a tanuló köteles hiányzását orvosi igazolással – az ellenőrzőjében – 

igazolni a mulasztást követő első osztályfőnöki órán, de legkésőbb a hiányzást követő 

hónap 8. napjáig.  

a) Szakképző osztályba járó tanulónál, ha a diák tanulószerződéssel külső gyakorlati 

helyen teljesíti az előírt gyakorlatot, akkor csak táppénzes papírt fogadhat el az 

osztályfőnök.  

b) Ha a tanuló az iskolai tanműhelyben van szakmai gyakorlaton, akkor elegendő az 

ellenőrzőbe beírt háziorvosi vagy szakorvosi igazolás. 

 

Szakképző osztályban gyakorlati oktatásról való hiányzáskor az igazolást a szakoktatónak 

is be kell bemutatni.  

Rendkívüli esemény esetén az igazolás időbeli késéssel is elfogadható, melyet az általános 

igazgatóhelyettes a körülmények tisztázása után elfogadhat, vagy elutasíthat. 

 

4) A szülő tanévenként 3 napot igazolhat családi okok miatt, de ezt köteles előzetesen – 

ellenőrzőbe beírva, vagy telefonon – jelezni az osztályfőnöknek. 

 

5) Aki mulasztás esetén nem az előírásoknak megfelelően jár el, hiányzása igazolatlannak 

minősül. Az igazolatlan mulasztásnak fegyelmi következménye van. 
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6) Az osztályfőnök köteles a szülőt (ellenőrzőn keresztül), kollégista gyermek esetén a 

kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor.  Az iskola 

pedig köteles a szülőnek és a Gyermekjóléti Szolgálatnak is értesítést küldeni, ha a 

kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 10 órát. Az értesítésben az iskola felhívja a 

szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése 

eredménytelen maradt, és a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 30 órát, az 

iskola levél útján a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a 

szülőt.  50 igazolatlan óra esetén pedig az igazgató haladéktalanul értesíti a tanuló 

tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a Kormányhivatalt.  

 

7) A 20/2012. EMMI rendelet alapján, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és 

igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát,  

vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át (szakgimnáziumi 12. évfolyam kifutó 

osztályok), szakképzésnél 20%-át (és ugyanez vonatkozik a szakmai orientációs 

gyakorlatra és elméletre is)  és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület 20 

igazolatlan óra esetén az osztályozó vizsga letételét megtagadhatja.  

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, vagy osztályozható, de gyakorlati 

hiányzása (igazolt és igazolatlan) a gyakorlati órák 20%-át meghaladta, és nem kapott 

engedélyt hiányzása pótlására, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja, vagy 

folytatni köteles. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt értékelhető, 

félévkor osztályozó vizsgát kell tennie.  

A nem tanköteles korú tanulók az iskola igazgatójának tanévismétlési kérelmet kötelesek 

benyújtani (évismétlési szándékuk esetén), melyet mérlegelés után az iskola igazgatója 

engedélyezhet, vagy megtagad. Tanköteles tanuló esetén a szülőnek kell kérnie az 

évismétlést gyermeke számára. 

 

8) A Házirendben foglaltak megsértése fegyelmező, ill. fegyelmi intézkedést von maga után. 

Minden késés igazolatlannak minősül, kivétel akkor, amikor a tanuló hivatalos (MÁV, 

Volán, vagy egyéb szervezet által kiadott) papírt hoz késése okáról, vagy a szülő kérelme 

alapján távolról való beutazási nehézség miatt az igazgató a tanuló ellenőrzőjébe 

engedélyezte a későbbi érkezést. Ilyenkor a kimaradt ismereteket a tanuló pótolni köteles.  

 

 

A büntetések etikai elvei: 

 

A tanulót hibáira többször figyelmeztetni kell, ugyanaz a büntetési fokozat (szaktanári 

figyelmeztetés) akár többször is adható, ami a következő fegyelmi fokozatot vonja maga után. 

A büntetésnél be kell tartani a fokozatosság elvét. A büntetés mindenkor legyen arányban az 

elkövetett vétség súlyosságával. Az iskolai büntetés nevelő szándékú és nem a megtorlás 

eszköze, és semmiképpen sem lehet megalázó. 

 

9) Az igazolatlan hiányzások következményei: 

 

Az igazolatlan késések időtartamát az osztályfőnök összegzi a naplóban. 
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Az igazolatlan mulasztások következményei, annak kihatása a magatartás minősítésére:  

 

Nem kaphat példás magatartást az, akinek igazolatlan órája van. 

 

 1-3 igazolatlan óra: osztályfőnöki figyelmeztetés szóban 

    maximum jó magatartás 

 4-7 igazolatlan óra: osztályfőnöki figyelmeztetés írásban 

    maximum változó magatartás 

 8-12 igazolatlan óra: osztályfőnöki intés 

    maximum változó magatartás 

 13-18 igazolatlan óra: igazgatói figyelmeztetés 

    rossz magatartás 

 19-30 igazolatlan óra: igazgatói intő 

    rossz magatartás 

 

 31 igazolatlan óra fölött: nem tanköteles tanuló esetén  2 értesítés és következmények 

megjelölése után megszűnik a tanulói jogviszony. Tanköteles tanuló esetén 50 óra 

igazolatlan esetén először fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás majd fegyelmi 

eljárás kezdődik (20/2012. EMMI rendelet 53.§). 

 

10) Fegyelmi büntetés 

Ha a tanuló kötelességeit megszegi, több alkalommal és súlyosan megsérti a Házirendben 

foglaltakat, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben 

részesíthető. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. 

Formái:  

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) felfüggesztett kizárás (max. 6 hónap 20/2012 EMMI rend.   55.§ (5)) 

g) kizárás az iskolából 

 

Tanköteles tanuló kizárásakor a szülő köteles új intézményt keresni gyermekének, ha ezt  

15 napon belül nem tudja teljesíteni, a Kormányhivatal 7 napon belül jelöl ki számára másik 

iskolát. 

 

 

 

 

X. Térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó 

rendelkezések és a szociális támogatás lehetőségei 
 

 

1)  Térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok köre: 

a) tanórai foglalkozás 

b) egyéb tanórán kívüli foglalkozások (tehetséggondozás, szakkör, diáknap, versenyek, 

iskolai sportkörök, stb.) 

c) a heti kötelező időkeret terhére felzárkóztató foglalkozás tanulási nehézséggel küzdők 

és az SNI-s gyermekek számára 

d) első szakképesítésre való felkészítés, és a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha 
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e) tanulmányok alatti vizsgák a szakképző osztályokban:  

 szintvizsga 

 különbözeti vizsga 

 javítóvizsga 

 pályaalkalmassági vizsgálat 

 egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

 első szakmai vizsga (tanulói jogviszony alatt) 

 pótló szakmai vizsga (tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga 

esetén) 

 szakmai javítóvizsga (első alkalommal) 

f) érettségi vizsga (tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány 

megszerzéséig) 

 az adott vizsgatárgyból az első javító- és pótló érettségi vizsga (az érettségi 

bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi 

esetén)  

g) tanulmányok alatti vizsga (osztályozó-, javító-, pótló, különbözeti és egyéb vizsgák, 

kivétel a független vizsgabizottság előtt letett vizsga) 

h) tanári felügyelet (iskolában való jogszerű benntartózkodás ideje alatt) 

i) kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet 

j) az intézmény létesítményeinek, és eszközeinek használata 

k) sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi 

ellátás 

 

Ingyenes tankönyvellátást a mindenkori érvényes jogszabályok alapján kérelmezhet a tanuló 

(kiskorú esetén a szülő). A kedvezményre az igényt igénylőlapon lehet benyújtani. A 

jogosultságot a családi pótlék összegéről és/ vagy a gyermekvédelmi támogatásról szóló 

igazolással kell alátámasztani. Az igénybejelentés határidejéről az iskola köteles értesíteni 

minden tanulót, ill. szülőt az osztályfőnökön keresztül, újonnan beiratkozóknál az igénylés a 

beiratkozás napján történik meg. 

 

2) Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

a) tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal 

való megismétlése (nem tanköteles tanulónál)  

b) független vizsgabizottság előtt tett vizsga a Kormányhivatal szervezésében külön 

szülői kérésre 

 

 

 

 

c) érettségi vizsga esetén: 

 érettségi bizonyítvány megszerzése a tanulói jogviszony megszűnése után  

 az adott vizsgatárgyból a második vagy további javító- és pótló érettségi vizsga (az 

érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen 

érettségi esetén)  

d) szakmai vizsga esetén: 

  tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga 

 tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett javító- és pótló vizsga 

 a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai 

vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga 
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e) az étkezésért a jogszabályban (DMJV Önkormányzati Közgyűlés 1/2004 (I. 30.) KR 

rendelet az étkeztetésről és az igénybevételért fizetendő intézményi térítési díjakról) 

meghatározott térítési díjat kell fizetni 

 a normatív kedvezményes (50%-os) étkezésben részesülőknek igényüket 

igénylőlapon lehet benyújtani. A jogosultságot a családi pótlék összegéről és/vagy 

a gyermekvédelmi támogatásról szóló igazolással kell alátámasztani. Az 

igénybejelentés határidejéről az iskola köteles értesíteni minden tanulót, ill. szülőt 

az osztályfőnökön keresztül, újonnan beiratkozóknál ez az igénylés a beiratkozás 

napján történik meg.  

 az étkezési, térítési díjak beszedése az iskola pénztárában történik, a megelőző 

hónap utolsó három munkanapján. 

 túlfizetések rendezésére a következő havi díjfizetésnél kerül sor. 

 pótmegrendelés és lemondás a tárgynapot megelőző munkanap 12 órájáig 

lehetséges az iskola pénztárában személyesen, vagy telefonon.  

 

3) Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

a) tanulmányi követelmény nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további 

alkalommal való megismétlése (nem tanköteles tanulóknál), 

b) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való 

felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló 

vizsgáit, 

c) külföldi állampolgárságú tanuló esetén a nevelés-oktatás, szakképesítésre való 

felkészítés tandíjköteles, és a hozzájuk kapcsolódó vizsgákért is vizsgadíjat kell fizetni 

 

4) Térítési díj/ tandíj mértéke 

 

a) megállapítása és befizetése tanévenként az előírásoknak (229/2012.(VIII. 28.) Korm. 

rendelet 35. §) megfelelően történik, 

b) tandíjat és a térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi 

eredménytől függően csökkenteni kell, 

c) az iskola igazgatója a fenntartó határozata alapján dönt a további térítésmentes 

ellátásról, térítési díj és a tandíj összegéről és az adható kedvezményekről és a 

befizetés módjáról. 

 

5) Visszafizetés: 

 

a) Munkaruha: Időarányos része, amennyiben a tanulóviszony a kihordási idő  

előtt megszűnik 

b) Költségtérítéses képzésnél, ha saját hibájából szűnik meg a tanulóviszony,  
akkor nincs visszatérítés, ha nem saját hibájából, akkor időarányosan történik. 

 

6) Szociális támogatás 

 

A tanuló indokolt esetben szociális támogatásban részesülhet (tanulói szakszervezet, vagy a 

fenntartó által), amennyiben a fedezet rendelkezésre áll. 

 

A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei: 

 

A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, az iskola igazgatója – az 

ifjúságvédelmi felelős, a szakszervezeti főbizalmi és az osztályfőnök véleményének kikérése 

alapján - dönt. 
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A szociális támogatásoknál előnyt élvez az a tanuló: 

- akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli 

- akit az egyik szülő egyedül nevel, 

- akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb 

munkabér 50 %-át, 

- és a fentiek mellett, ha magatartása és tanulmányi munkája ellen nincs kifogás. 

 

7) A tanuló által elkészített dologért járó díjazás  

 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti 

eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi 

meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a 

tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az 

annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény 

biztosította. 

 

 

 

 

XI. Az intézményi védő, óvó előírások; a tanulók egészségét veszélyeztető 

helyzetek kezelése 

 

 

Az Alaptörvényben foglalt elvek alapján és a munkavédelemről szóló többször 

módosított 1993. évi XCIII. törvény 52.§.-a alapján  „Az iskolarendszerű oktatás, a 

nevelés keretében a tanulókat és a hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, 

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival. 

A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a résztvevők elsajátítsák a 

képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. A 

szükséges ismeretanyagot a feladatkörében érintett miniszter a foglalkoztatáspolitikáért 

felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg.” 

 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulóknak az 

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint baleset vagy 

balesetveszély esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. Fontos, hogy a technikai 

berendezéseket, és eszközöket csak az arra jogosult személyek kezeljék.  

 

A tanulók munkavédelmi oktatásának rendje és formái iskolánkban: 

 

1. Az osztályfőnökök minden tanév első napján tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatást 

tartanak, melynek során felhívják a tanulók figyelmét:   

 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokra 

 az iskolai balesetvédelmi előírásokra 

 a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőkre  

 

A tájékoztatást, mint az osztályfőnöki óra témáját az osztályfőnök bejegyzi az osztálynaplóba. 

A tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatásról külön jegyzőkönyv is készül, amelyet a tanulók a 

tájékoztatás után aláírnak. 
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Külön balesetvédelmi tájékoztatót kell tartani az osztályfőnököknek a következő esetekben: 

 tanulmányi kirándulások, túrák előtt,  

 iskolai rendezvények előtt (ha balesetveszély léphet fel), 

 rendkívüli események után,  

 a tanév végén (a nyári idénybalesetek miatt). 

 

2. A tanműhelyekben, tanszalonban és a tanboltban gyakorlati oktatást végző szakoktatók 

félévenként vagy csoportcserék alkalmával balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást tartanak. 

Az oktatásnak tartalmaznia kell: 

 a gyakorlati oktatáshoz tartozó munkavédelmi ismereteket, 

 a biztonságos munkavégzés feltételeit, 

 a gépek, berendezések helyes használatát, 

 a munkavégzéshez kapcsolódó tűzvédelmi, környezetvédelmi, elsősegély-nyújtási 

ismereteket, 

 a tanulói balesetek jelentésének formáit, szabályait, 

 a balesetveszély és a fegyelmezetlenség összefüggéseit. 

A baleset- és munkavédelmi oktatást a szakoktatók a gyakorlati naplóban és jegyzőkönyvben 

is dokumentálják, amit a tanulók aláírnak. A szakmai vizsgák előtt - szintén dokumentáltan - 

is felhívják a tanulók figyelmét a munkavédelmi szabályokra. 

A gazdálkodó szervezetek a náluk gyakorlaton lévő tanulók munkavédelmi oktatását szintén 

elvégzik, adminisztrálják. 

 

3. Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

szaktanárainak, amelyek tanítása során balesetveszély állhat fenn. Ezek a tantárgyak: 

informatika, testnevelés, fizika, kémia, biológia. 

 

Az informatika szaktantermekben érvényes balesetvédelmi ismereteket és a 

számítógépek használatának szabályait az informatikát tanító szaktanárok a tanév elején 

megismertetik a tanulókkal. 

 

A testnevelők a tanév első óráján tájékoztatják a tanulókat a tornaterem használatának 

rendjéről és a balesetvédelem módjáról. Ezen kívül minden testnevelés óra és sport-

foglakozás előtt figyelmeztetik a tanulókat az adott gyakorlatokkal járó baleseti veszélyekre. 

Egyben fokozott figyelmet fordítanak az alábbiakra: 

 ha szükséges, segítőt biztosítsanak a gyakorlat elvégzéséhez, 

 a tanórák előtt meggyőződnek arról, hogy a tornaszerek megfelelnek-e a gyakorlat 

biztonságos és balesetmentes elvégzéséhez. 

 

A fizika, kémia és biológia tantárgyak esetében akkor van szükség balesetvédelmi oktatásra, 

ha a tanulók részt vesznek a kísérletek bemutatásában, vagy önállóan végzik el azokat. Ekkor 

a szaktanár a kísérlet elvégzése előtt felhívja a tanulók figyelmét a biztonsági előírásokra. 

Erre a tájékoztatásra az említett tantárgyak szóbeli / gyakorlati érettségi vizsgái előtt is 

szükség van. 

Egyes kémiai kísérletek bemutatása esetén a szaktanteremben elhelyezett vegyszer-kamra 

használata kötelező. 
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4. Az iskola dolgozóinak baleset-és munkavédelmi oktatása, baleset- védelemhez kapcsolódó 

feladatai: 

 

Az intézmény munkavédelmi felelőse minden tanév elején munkavédelmi tájékoztatót tart az 

iskola dolgozóinak. A tájékoztató tényét és tartalmát jegyzőkönyvben dokumentálja, amit a 

munkavállalók aláírnak.  

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban 

meghatározott időben és helyen kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan 

figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a 

tanulókkal betartatni. 

A balesetek megelőzése érdekében az iskola munkavédelmi felelőse rendszeres ellenőrzést 

végez 

 

Baleset esetén szükséges teendők: 

A tanulók és az iskola dolgozói számára kötelező a balesetek bejelentése. Az igazgató a 

munkavédelmi felelős közreműködésével intézkedik a balesetek utáni elsődleges teendőkről, 

és a baleset kivizsgálásáról. 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetnél az 

intézményvezető jegyzőkönyvet vetet fel, amit a kivizsgálást követően megküld a 

fenntartónak, valamint átad a tanuló szülőjének.  A súlyos balesetet azonnal jelenti a 

fenntartónak. 

 

 

 

 

XII. Az iskolai tankönyvrendelésről, az ingyenes tankönyvekről 
 

Az iskolában az ingyenes tankönyvek tanulók számára való biztosítása, ill. az iskolai 

tankönyvrendelés elkészítésével kapcsolatos feladatok és határidők „Az iskolai 

tankönyvellátás helyi rendjé”-ben kerülnek meghatározásra. 

 

 

 

 

XIII.  Egyebek 
 

A Házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

 

 

 

A Házirend mellékletei:  
 Az osztályozó vizsga követelményei minden tantárgyból (1. sz.) 

 Etikai kódex a diákoknak (fenntartótól)   (2. sz.) 

 Az iskolai tankönyvellátás helyi rendje   (3. sz.) 

 Iskolai Közösségi Szolgálat     (4. sz.) 

 

 

 

 

Debrecen, 2016. augusztus 31. 
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A Házirend 1. sz. melléklete 

Az osztályozó vizsga követelményei minden tantárgyból 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

Angol nyelv 

Továbbhaladás feltételei: 

9. évfolyam 

Fogalomkörök 

 To be létige használata  

 Kérdőszavak használata  

 Egyszerű jelen idő, folyamatos jelen idő 

 Kedvtelések 

 Kérések 

 Birtokos névmások  

 A névelők használata  

 Helyek leírása 

 Helyhatározók  

 Irányok 

 Sorszámnevek  

 Megszámlálhatóság 

 Mennyiségjelzők használata 

 Mutató névmások használata  

 Egyszerű múlt idő, rendhagyó igék 

 Képesség kifejezése a jelenben és a múltban 

 Jövő idő használata 

Témák: 

 Személyes adatok 

 Szabadidős tevékenységek 

 Idő meghatározása 

 Külső leírása 

 Családtagok 

 Napirend 

 Ház leírása, szobák 

 Helyek a városban, útbaigazítás 

 Ételek, italok, étkezés,éttermi beszélgetés 

 Ruhák, páreszéd a boltban  

 Iskola, tantárgyak 

 Sportok, szabadidős tevékenységek 

 Évszakok, hónapok, ünnepek 
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10. évfolyam 

Fogalomkörök 

 A személyes névmás birtokos és tárgy esete 

 Melléknévfokozás  

 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

 Határozatlan névmások  

 Igeidők: Egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt, folyamatos múlt, befejezett 

jelen 

 Módbeli segédigék 

  Függő beszéd, kérés, parancs  

Témák: 

 Emberek, országok, nemzetiségek 

 Ételek, étterem 

 Mindennapi élet, napirend 

 Utazás 

 Sportok 

 Iskola 

11. évfolyam 

Fogalomkörök 

 Melléknévfokozás 

 Módbeli segédigék, szükségesség kifejezése 

 Szenvedő szerkezet, jelen, múlt 

 Feltételes mód, 1, 2, 3 típus 

 Vonatkozó névmások 

 Igeidők: befejezett jelen, egyszerű múlt, folyamatos múlt, folyamatos befejezett jelen 

 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, mennyiségjelzők 

 Igealakok 

Témák: 

 Család, barátok 

 Gyerekkori évek 

 Családi ünnepek 

 Külső leírás, tulajdonságok 

 Vásárlás 

 Szolgáltatások 

 Ház, lakótér 

 Időjárás 

 Iskola 

 A munka világa 

 Napirend 

 Házimunka 
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12. évfolyam 

Fogalomkörök: 

 Igeidők: egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt, folyamatos múlt, befejezett 

múlt, befejezett jelen, folyamatos befejezett jelen, folyamatos befejezett múlt, 

egyszerű jövő idő 

 Módbeli segédigék, képesség, szükségesség 

 Igealakok 

 Szenvedő szerkezet, jelen, múlt 

 Feltételes mód, 1, 2 , 3 típus 

 Függő beszéd 

Témák: 

 Ételek, italok, étkezések 

 Hobbik 

 Mobil telefonok 

 A számítógép szerepe életünkben 

 Élet vidéken és a városban 

 Utazás 

 Környezetvédelem 

 Vásárlás 

 A bankban 

 Sportok, szabadidő 

 Mozi és tévé összehasonlítása 

 Egészség, betegség 

 A legjobb barát 

 Külső, belső leírás 

 Nyaralás 

 Szobafoglalás 

 Jegyfoglalás 
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Biológia 

Továbbhaladás feltételei: 

10. évfolyam 

A tanuló legyen képes különbséget tenni a sejtes és nem sejtes szerveződés között. Értelmezze 

a vírus, baktérium, egysejtű, autotróf és heterotróf, antibiotikum kifejezéseket, tudjon példákat 

felsorolni rájuk. Legyen tisztában a vírus, baktérium közötti különbséggel, az ellenük való 

védekezés módjával. Ismerje a fotoszintézis folyamatát, hol zajlik, mi a jelentősége; a növényi 

szöveteket és szerveket, a nyitvatermő és zárvatermő fogalmát, különbségeit, tudjon példákat 

mondani. Értelmezze az embrionális és posztembrionális fejlődést. Tudja felsorolni és 

jellemezni az állati szöveteket, szerveket, tudjon különbséget tenni a gerinctelen és gerinces 

állat között, példákkal. 

Legyen tisztában a következő fogalmakkal: populáció, társulás, bioszféra, élőhely, szimbiózis, 

predáció, élősködés, antibiózis, versengés, környezeti eltartóképesség, táplálékpiramis, 

táplálkozási hálózat, ahol szükséges példákkal is támassza alá ismeretit; reflex, kulcsinger, 

motiváció, tanulás, kommunikáció, agresszió, altruizmus; biológiai sokféleség és jelentősége, 

természeti érték, természetvédelem. 

11. évfolyam 

A tanuló tudja felsorolni és röviden jellemezni az ember tanult szerveit, szervrendszereit, azok 

megbetegedéseit, kezelési lehetőségeit: táplálkozás, légzés, anyagszállítás, kiválasztás, 

mozgás, idegrendszer, hormonrendszer, kültakaró. 

Értelmezze a következő fogalmakat, folyamatokat: biogén elem, enzim, kicsapódás, lebontó 

és felépítő anyagcsere, fotoszintézis, zöld színtest, normál testsúly, túlsúly, elhízás, 

táplálkozási zavar, reflex, ízület, izom, ínszalag, bemelegítés, nyújtás, relaxáció; tápanyag, 

energiatartalom, mennyiségi és minőségi éhezés, emésztőenzim, emésztés, felszívódás, 

higiénia, allergia, asztma, vérnyomás, újraélesztés, fertőzés, járvány, antitest, védőoltás, 

immunizálás;vezérlés, szabályozás, hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, 

inger, ingerület, érzékelés, érzékszerv. 

12. évfolyam 

Ismerje és jellemezze az ember szaporodásának szervrendszerét, szerveit, megbetegedéseit, 

elváltozásait, kezelésének lehetőségeit. 

Legyen tisztában a következő fogalmak jelentésével, folyamatok történéseivel, ismereteit 

példákkal is tudja alátámasztani: gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, 

kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, ivartalan és ivaros szaporodás, tüsző, 

sárgatest, ovuláció, menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény, 

kiválogatódás (szelekció), fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, indikátorszervezet, erózió. 
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Ének 

Továbbhaladás feltételei: 

9. évfolyam 

Éneklés: 7 népdal, 3 műdal éneklése emlékezetből. 

Zenetörténet: Az emberiség zenéjének fejlődése az őskortól a bécsi klasszicizmusig. 

Zeneelmélet: zenei műszavak, fogalmak, előadási jelek ismerete. 

Dallamátírás: Periódus terjedelmű dallam átírása betűkottából a vonalrendszerbe (1 kereszt- 1 

bé előjegyzésig). 

10. évfolyam 

Éneklés: 10 tanult dal éneklése emlékezetből. 

Zenetörténet: Romantika kora, a századforduló, a 20. századi és kortárs zene. 

Zeneelmélet: zenei műszavak, fogalmak, hangszerek ismerete. 

Dallamátírás: Periódus terjedelmű dallam átírása betűkottából a vonalrendszerbe (2 kereszt-2 

bé előjegyzésig). 
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Etika 

Továbbhaladás feltételei: 

11. évfolyam 

A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tudás birtokában képesek 

a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák felismerésére és kezelésére.  

Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős mérlegelésen alapuló 

döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti vitákban való részvételhez, saját álláspontjuk 

megvédéséhez, illetve továbbfejlesztéséhez szükséges készségekkel és képességekkel.  

Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket.  

Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, amelyeknek a 

közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít 
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Fizika 

Továbbhaladás feltételei: 

9. évfolyam 

Kinematika: 

Kinematikai alapfogalmak: út, elmozdulás, sebesség, átlagsebesség, gyorsulás. 

Szabadesés út-idő összefüggése. Az egyenletes körmozgást leíró kinematikai jellemzők 

(pályasugár, kerületi sebesség, fordulatszám, keringési idő, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás). 

Dinamika: 

Az erő, Newton törvényei. Speciális erőhatások (nehézségi erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, 

súrlódási erők, rugóerő). A lendület fogalma. Lendület-megmaradás. Ütközések típusai. 

Newton tömegvonzási törvénye. A bolygómozgás, Kepler törvényei. 

Az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele. 

Munka, energia, hatásfok: 

Munkavégzés, a mechanikai munka. A helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas energia. 

Energia-megmaradás. A teljesítmény, hatásfok. 

Merev test: 

A forgatónyomaték. Testek egyensúlyi állapota, az egyensúly feltétele. Egyszerű gépek 

Hőtan, folyadékok: 

Hő, hőközlés, égéshő, fajhő fogalma. A hőtan első és második főtétele. Hővezetés, hőáramlás, 

hősugárzás. A szilárd anyagok, folyadékok és gázok tulajdonságai, részecskemodell. 

Halmazállapot-változások (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás, szublimáció).  

A víz különleges tulajdonságai.  

Nyomás, hidrosztatikai nyomás, légnyomás, felhajtóerő.  

10. évfolyam 

Elektromosság: 

Ponttöltések közötti erőhatás, az elektromos töltés, szigetelő és vezető anyagok, elektromos 

térerősség, feszültség, kondenzátor. 

Az elektromos áram, az áramerősség, elektromos ellenállás fogalma, Ohm törvénye, vezetők 

elektromos ellenállása. Az elektromos áram hatásai.  

Áramkörök, soros és párhuzamos kapcsolás, elektromos munkavégzés, elektromos 

teljesítmény.  

Mágnesesség: 

Mágnesek, mágneses alapjelenségek, mágneses mező fogalma,  

Az elektromágneses indukció, generátor és a transzformátor működése.  

Rezgések hullámok: 

A harmonikus rezgőmozgás, rezgésidő, amplitúdó, frekvencia. 

A harmonikus rezgőmozgás energiaviszonyai. 

A mechanikai hullámok, hullámhossz, frekvencia, terjedési sebesség. 

Longitudinális, transzverzális hullám 

Kényszerrezgések, rezonancia, rezonancia-katasztrófa. 

Hang, hangintenzitás, decibel, felharmonikusok, húrok, sípok. 

Doppler-hatás. 
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11. évfolyam 

Fénytan: 

Elsődleges és másodlagos fényforrások, fény sebessége,  

A fénytörés és a fényvisszaverődés törvényei. Teljes visszaverődés, optikai kábel.  

Tükrök, lencsék tulajdonságai, képalkotása, dioptria fogalma. A szem, látáshibák, szemüveg 

és kontaktlencse. 

A fény felbontása, a tiszta spektrumszínek: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya; 

alapszínek, kevert színek. Szivárvány. Délibáb. 

Az elektromágneses hullám fogalma. 

Elektromágneses rezgések nyitott és zárt rezgőkörben. 

Atomfizika: 

Az atom fogalma atommodellek, elektron, proton, neutron, atomok, atommag, tömeghiány. 

A radioaktív sugárzás, radioaktív bomlás. Radioaktivitás, mesterséges radioaktivitás. 

Radioaktív izotópok. Felezési idő, aktivitás 

A nukleáris energia felhasználása, atomerőművek 

Vonalas és folytonos színképek.  

Csillagászat: 

Az Univerzum fejlődése, az ősrobbanás elmélet. 

A Naprendszer keletkezése, szerkezete, bolygók pályája, keringésük. 

A Hold, a hold fázisai. A hold- és a napfogyatkozás. 

A csillag definíciója, jellemzői. A galaxisok, alakjuk, szerkezetük. Galaxisunk: a Tejút. 

Az Univerzum tágulására. 
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Földrajz 

Továbbhaladás feltételei: 

9. évfolyam 

A Föld kozmikus környezete, a földi tér ábrázolása 

Legyen tisztában a naprendszer és a csillagrendszer közötti nagyságrendbeli különbségekkel. 

Tudja a Naprendszer természetes és mesterséges tagjait felsorolni. 

Tudja a Nap legfontosabb ismérveit (méret, távolság, sugárzás, stb.). 

Ismerje a Hold legfontosabb adatait, mozgásait, fényváltozásait, a nap- és a holdfogyatkozás 

okait. 

Ismerje a Föld fontosabb adatait, két fő mozgását és azok következményeit. 

Tudja felsorolni az évszakok változásának okait, ismerje a Föld keringésének hatásait. 

Ismerje a térképi ábrázolás alapjait. 

Tudjon helymeghatározást végezni a fokhálózat segítségével. 

Ismerje a helyi és a zónaidő fogalmát. 

Ismerje az űrkutatás néhány gyakorlati eredményét. 

10. évfolyam 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában 

Ismertesse az Európai Unió kialakulásának okait, folyamatát. Ismerje Európa fontosabb 

országait, csoportjait, (gazdaság, történelmi múlt) 

Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

Tudja elhelyezni hazánkat a térképen.  

Értse a földrajzi helyzet éghajlati következményeit, a legfontosabb módosító tényezőket.  

Tudja megnevezni térképen hazánk legjelentősebb folyóit, tavait, hegyeit, tájegységeit. 

Ismerje hazánk fő népesedési folyamatait és azok társadalmi-gazdasági következményeit.  

Tudja ismertetni hazánk természeti erőforrásait és azok szerepét a gazdasági rendszerben.  

Ismertesse a gazdasági tevékenységek rendszerét, fő ágait, ágazatait hazánkban.  

Tudja az éghajlati és talajadottságaink szerepét a művelési ágak megoszlásában, főbb 

terményeink területi elhelyezkedésében.  

Mutassa be és helyezze el a térképen a fontosabb idegenforgalmi körzeteket, tájegységeket.  

Ismertesse hazánk integrációs törekvéseit, csatlakozását az Európai Unióhoz és ennek okait.  

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői 

Mutassa be az egyes kontinensek alapvető természetföldrajzi jellemzőit, a kontinensek, illetve 

azok meghatározó jelentőségű országainak, ország csoportjainak (USA, Japán, India, Kína, 

Délkelet-Ázsia, Közel-Kelet) legfontosabb társadalmi–gazdasági és környezeti sajátosságait 

(földrajzi helyzet, természeti adottságok, népesség, gazdasági fejlettség). 
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Informatika 

Továbbhaladás feltételei: 

9. évfolyam 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje a számítógép és perifériái működési elveit; 

 számítógép definíciója, a hardver és szoftver fogalma; 

 háttértárak (mágneses és optikai tárolók) részletes jellemzése, működési elve; 

 kiviteli és beviteli eszközök (billentyűzet, egér, szkenner, monitor, nyomtató, hangfal, 

stb.) részletes jellemzése, működési elve; 

 tárolási egységek, a bit és a bájt fogalma. 

ismerje a számítógép főbb egységeit, azok jellemzőit; 

 központi feldolgozó egység, memória jellemzése; 

tudjon alapvető szervizműveleteket végrehajtatni; 

 a Windows op. rendszer képernyőjének felépítése, elemeinek megnevezése, 

magabiztos használata (programindítás, start menü használata, ikonok kezelése, 

ablakok típusai, elemeinek megnevezése); 

 a mappa- és a meghajtó fogalma, hierarchikus mappaszerkezet kialakítása, a 

mappakezelés műveleteinek ismerete (Sajátgép, Windows Intéző, Total Commander); 

 állomány fogalma, azonosítása, állományrendszer kialakítása, műveleteinek ismerete, 

lemezek formázása, címkézése; 

 egyszerű és összetett állomány- illetve mappakezelés lehetősége; 

 a Lomtár és a Vágólap fogalma, szerepe; 

 szöveges állomány létrehozása gépelés szabályai, mentése; 

ismerje különböző informatikai környezetek ergonomikus kialakításának szempontjait; 

ismerjen hardveres vagy szoftveres adatvédelmi megoldásokat. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 

 szövegkészítése, szöveghelyesség, helyesírás ellenőrzés; 

 egyszerű formázási műveletek, kijelölések, betűtípus- és bekezdésformázás 

lehetőségei; 

 másolás és mozgatás a szövegben, Vágólap szerepe használata, szövegrészek 

elrendezése; 

 bekezdésekre vonatkozó formázási műveletek; 

 hivatalos levél szerkesztése; 

 szöveg tagolása (iniciálé, szegély és mintázat beállításának lehetősége, típusai); 

 listák a szövegben (felsorolás, számozás, többszintű számozás); 

 képek beszúrásának, formázásának lehetőségei (ClipArt, WordArt használata); 

 oldalformázás lehetőségei (oldalbeállítás, élőfej, élőláb, oldalszámozás) nyomtatás 

(nyomtatási kép, nyomtatás fájlba); 

 önálló dokumentum létrehozása (esztétikus dokumentumok).  

tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; 

ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait; 
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A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy internetes 

eszközökkel publikálni: 

 hálózat fogalma, céljai;  

 csoportosítások; topológia;  

 kiépítés hardveres és szoftveres eszközei;  

 internet alapfogalmak; 

 böngészőprogram, weblap, hivatkozás, honlap;  

 domén név, állományok azonosítása (URL); 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni: 

 internet címek ismerete. Pl.: htttp://www.index.hu; 

 e-mail cím ismerete. Pl.: diak@gmail.com; 

 belépés egy levelező programba: felhasználói név és jelszó használatával; 

 egy levelező program alapvető funkcióinak ismerete; 

 új levél jelölésének ismerete; 

 levél fogadása, olvasása, törlése; 

 levél írása, küldése; 

 helyesírás ellenőrzés, prioritás megadása: sürgős és nem sürgős levél; 

 válaszadás, továbbküldés; 

 melléklet csatolása; 

 csevegő szoftverek alkalmazása; 

 közösségi oldalakban rejlő lehetőségek magabiztos használata; 

 csoportos munka; 

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat: 

 böngésző program használata: vissza, előre, kezdőoldal, frissítés, leállítás; 

 hasznos információforrások, tudakozó, menetrend, szótár; 

 kulcsszavas kereső programok használata, pl.: google.com; 

 képek mentése a Netről. beállítása háttérnek; 

 webcímek tárolása a Kedvencek közé; 

 weblapok mentése; 

 internetes adatbázisok használata: telefonkönyv, menetrend, többnyelvű szótárak. 

 online könyvtári rendszerekben történő keresés. pl.: Magyar Elektronikus Könyvtár; 

 web 2.0-s alkalmazások. 

10. évfolyam 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez kapcsolódó feladatokat 

megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni: 
 az Excel táblázatkezelő program beható ismerete (alapfogalmak, táblázat elemeinek 

azonosítása, mozgás a táblázatban, adatbevitel, adatrögzítés lehetőségei, szerkesztőléc 

szerepe); 

 táblázat készítésének lehetősége (megnyitás, automatikus kitöltés, másolás áthelyezés, 

cellaformátum beállítása, beszúrás, törlés lehetősége); 

 táblázat formázásának lehetőségei (cellák egyesítése, betűformázás, igazítás, szegély 

mintázat, beépített színsémák, rendezés); 

tudjon statisztikai számításokat végezni: 
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 képletek, számítások (számformátumok, képletkészítés szabályai, számolás cellákkal); 

 függvények készítése (MIN, MAX, SZUMMA, ÁTLAG); 

tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni: 

 diagramok készítése (diagramok szerepe, típusai, diagramvarázsló lehetőségei); 

 diagramok formázásának, módosításának lehetőségei. 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot: 

 adat, adatbázis, adatbázis-kezelő fogalma; 

 relációs adatbázis alapfogalmai: adattábla, mező, mezőnév, rekord; 

 különböző adattípusok ismerete: szöveg, szám, igen/nem, dátum/idő; 

 új adatbázis létrehozása; 

 táblalétrehozása tervező nézetben: mezőnevek, adattípusok, mezőtulajdonságok 

megadása; 

 tábla mentése; 

 tábla feltöltése rekordokkal adatlap nézetben; 

 tábla importálása; 

 rekordok rendezése; 

 több szempont szerinti rendezés; 

 rekordok szűrése; 

 szűrés kijelöléssel, kizárással; 

 egyszerű szűrő feltételek; 

 űrlap fogalma, használata rekordok felvételéhez; 

 űrlap létrehozása varázsló segítségével; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel információt 

nyerni: 

 egytáblás lekérdezés létrehozása, futtatása, mentése; 

 feltételek megadása: >,<,=, like, *, And, Or not használata; 

 táblák közötti kapcsolat létrehozása; 

 kapcsolat épségének beállítása; 

 többtáblás lekérdezés létrehozása, futtatása, mentése; 

tudja az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába rendezni. 

 jelentés fogalma; 

 jelentés készítése tábla illetve lekérdezés, adataiból varázsló használatával. 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni, 

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes csoportban tevékenykedni. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának a személyiséget és az egészséget 

befolyásoló hatásait; 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 
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ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs 

problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

 a számítógép és a könyvtár kapcsolata; 

 könyvtárak nyilvántartási rendszere; 

 elektronikus könyvtárak. 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkalmazni, 

legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni. 

11. évfolyam 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 

 szimbólumok beszúrása; 

 felsorolás, számozás; 

 tabulátorok: kitöltött és igazított tabulátorok; 

 hasábok létrehozása; 

 lábjegyzet beszúrása;  

 képek formázása a szövegben. ClipArt, WordArt; 

 alakzatok rajzolása, formázása, rajzeszköztár használata; 

 táblázatok beszúrása, formázása; 

 oldalbeállítás, margók, laptájolás; 

 élőfej, élőláb; 

 nyomtatási kép, nyomtatás; 

tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; 

ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait; 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes csoportban tevékenykedni. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának a személyiséget és az egészséget 

befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 
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12. évfolyam 

A tanuló legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez kapcsolódó 

feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; 

 táblázat készítése, formázása; 

 számítások, képletek készítése; 

 cellahivatkozások: relatív és abszolút; 

 SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX függvények; 

tudjon statisztikai számításokat végezni; 

 a Darabszámolás függvényei: DARAB; 

 dátum függvények: MA; 

 tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni; 

 tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

 tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel 

információt nyerni; 

 tudja az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába rendezni. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy internetes 

eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat. 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs 

problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkalmazni. 



 15 

Kémia 

Továbbhaladás feltételei: 

9. évfolyam 

A tanuló legyen képes értelmezni, ahol szükséges példákkal alátámasztani a következő 

fogalmakat, folyamatokat: 

kémiai részecske, mól, polaritás, oldhatóság, heterogén rendszer, halmazállapot-változás, 

állapothatározó, diffúzió, ozmózis, protonátmenettel járó folyamat, elektronátmenettel járó 

folyamat, elem, vegyület, keverék, atom, ion, molekula, első és másodrendű kötés, fizikai és 

kémiai tulajdonság, halmazállapot, állapothatározó, kristályrács, ózonpajzs és jelentősége, 

füstköd, szmogriadó, üvegházhatás, reakciósebesség, aktiválási energia, reakcióhő, szakaszos 

lepárlás, megújuló és nem megújuló energiaforrás, fenntarthatóság, monomer, polimer, 

mikro-és makrotápanyag, funkciós csoport, telítettség, koaguláció, elsődleges és másodlagos 

kötés, 

10. évfolyam 

A tanuló legyen tisztában a következő fogalmakkal, ismerje a vegyületek hétköznapi 

jelentőségét: 

monomer, polimer, mikro-és makrotápanyag, funkciós csoport, telítettség, koaguláció, 

elsődleges és másodlagos kötés, telítetlen szénhidrogén, polimerizáció, makromolekula, 

egyszerű szénhidrát, összetett szénhidrát, hidrofil, hidrofób, felületaktív anyag, micella, hab, 

enzimhatás, fertőtlenítés, aminosav, fehérje, nukleinsav, nukleotid, feromon, hormon, enzim, 

veszélyszimbólum, biztonsági előírás, függőség, hozzászokás. 
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Magyar nyelv 

Továbbhaladás feltételei: 

9. évfolyam 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, 

kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, esztétikai szerep, 

kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás) 

Nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák). 

Tömegkommunikáció.  

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma) szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző.  

Mondat, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat 

Esszé 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés. 

Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, kulcsszó, cím). 

Szövegpragmatika (szövegvilág). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, egyeztetés). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

10. évfolyam 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, elektronikus; spontán, 

tervezett). 

Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos, 

tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

Nyelvi norma 

Stílus, stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi).  

Szókép (metafora, hasonlat, szimbólum 

Alakzat (ismétlődés) 

Hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció 

Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes 

jelentés. 

11. évfolyam 

Nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 

Nyelvváltozat. 

Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, irodalmi nyelv, 

dialektus, szociolektus). 

Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.  

Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 



 17 

Szleng, argó. 

Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, témamegjelölés), 

elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekintés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta  

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

Megnyilatkozás.  

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

12. évfolyam 

Kommunikációs zavar 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló).Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor. 

Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, 

Jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, neológus. 

Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, jelentés, nyelv és 

társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás 
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Magyar irodalom 

Továbbhaladás feltételei: 

9. évfolyam 

Az irodalom eredete, fogalma, szerepe 

Műnemek, műfajok 

Irodalmi közlésfolyamat: szerző-mű-befogadó 

Antikvitás irodalmából: 

 mítosz, mitológia fogalma 

 eposz, mint műfaj, eposzi kellékek 

 műfajok: dal, elégia, ekloga, himnusz, epigramma, episztola fogalma 

 időmértékes verselés, versláb, hexameter, disztichon fogalma, felismerése 

 antik színház, műfajok: tragédia, komédia, tragikomédia; esztétikai minőségek: 

tragikum, komikum; konfliktus, monológ, dialógus 

Biblia: 

 fogalma 

 részei: Ószövetség, Újszövetség 

 fogalmak: teremtéstörténet, kánon, Messiás, próféta, evangélium, apostol 

 műfajok: zsoltár, parabola, passio, példázat 

Középkor: 

 egyházi irodalom: kódex, legenda, vallomás, prédikáció 

 világi irodalom: lovagirodalom, trubadúrköltészet, vágánsköltészet 

 magyar nyelvemlékek 

Reneszánsz: 

 történelmi, szellemi, művészeti környezete 

 reneszánsz színház, reneszánsz dramaturgia 

 magyar reneszánsz, búcsúvers, ütemhangsúlyos verselés 

10. évfolyam 

Barokk: 

 történelmi, szellemi, művészeti környezete 

 barokk eposz: heroizmus, erkölcsi érték, körmondat 

Klasszicizmus: 

 művészeti, irodalmi irányzat 

 klasszicista dráma: komédia, értékhiány, komikum-helyzet, jellem-, hármas egység 

szabálya, jelenet, díszlet, jelmez, felvonás 

Felvilágosodás: 

 történelmi, szellemi, művészeti környezete 

 szentimentalizmus, rokokó 

 regény : énregény 

Magyar felvilágosodás: 

 történelmi, szellemi, művészeti környezete 

 népiesség, klasszicizmus 

 nyelvújítás 

 műfajok: óda, elégia, episzola 
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Romantika: 

 történelmi, szellemi, művészeti környezete 

 regény: kalandregény, krimi, verses regény, történelmi regény, epizód, leírás 

 felesleges ember 

Magyar romantika: 

 történelmi, szellemi, művészeti környezete 

 műfajok: himnusz, óda, rapszódia, helyzetdal, komikus eposz, ballada, ars poetica 

 tájlíra, látomásköltészet, váteszköltő , népköltészet 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a művelt köznyelv 

(regionális köznyelv) nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 

megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai technológiákra 

épülő) információhordozók használatát is. Képes arra, hogy önállóan eligazodjon az 

információk világában; értelmesen tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja 

a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 

témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. 

Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos véleményét szóban és írásban 

megfogalmazni, indokolni. . Képes definíció, magyarázat, prezentáció, egyszerűbb értekezés 

(kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal 

összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. 

Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére, e képesség 

alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, 

erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra ezek gyakori 

műfajaiban.  

Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. 

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, jelentéstani, helyesírási 

jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak tudatos alkalmazására.  

Képes órai eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő álláspontok 

azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, 

saját véleménye újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a világirodalom 

kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott művekről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek bemutatásra, a művek 

jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszer, lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszközök helyes 

alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 
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11. évfolyam 

Klasszikus modernség: 

 történelmi, szellemi, művészeti környezete 

 realizmus, naturalizmus fogalma 

 regénytípusok: kaland, karrier, bűnügyi 

 groteszk fogalma 

 analitikus dráma, drámaiatlan dráma fogalma, jellemzői 

 szimbólum, szimbolizmus fogalma, jellemzői 

 impresszionizmus fogalma, jellemzői 

 líra: képvers, kötetkompozíció fogalma 

 avantgárd fogalma 

A magyar klasszikus modernség: 

 történelmi, szellemi, művészeti környezete 

 Nyugat fogalma, jelentősége 

 prófétaság, küldetéstudat pályalépekben 

 naturalista, realista ábrázolásmód 

 versciklus, novellaciklus 

12. évfolyam 

XX. század: 

Modern és későmodern próza 

 történelmi, szellemi, művészeti környezet 

 modern, későmodern regény: idő, tér, regényvilág, elbeszélő, jellemek, befogadó 

változása 

 új műfajok: családregény, Kz regény 

 abszurd fogalma 

Modern és későmodern dráma 

 modern dráma fogalma 

 epikus színház fogalma, tézisdráma 

 abszurd dráma 

XX. század magyar irodalma: 

 történelmi, szellemi, művészeti környezet 

 szerepvers, idill, tragikum, razglednica 

 szociográfia 

 egyperces novella 

 határainkon túli magyar irodalom 

 népi írók mozgalma 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló felismeri és értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, 

informatikai alapú szövegeket.  

Az értő, kritikus befogadáson kívül önálló szövegalkotás néhány publicisztikai, audiovizuális 

és informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg összekapcsolásában 

rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.  

Követelmény a szövegelemzési, szövegértelmezési jártasság a tanult leíró nyelvtani, 

szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek alkalmazásával és az elemzés kiterjesztése a 
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szépirodalmi szövegek mellett a szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, 

informatikai alapú) szövegek feldolgozására, értelmezésére is. .  

Bizonyítja különféle szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 

témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.  

 Szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja a megfelelő hangnemet, 

nyelvváltozatot, stílusréteget. 

A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. önéletrajz, motivációs 

levél).  

Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a grammatikai, szövegtani, 

jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási jelenségek önálló fölismerését, a tanultak tudatos 

alkalmazását.  

Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról. Anyanyelvi műveltségének fontos 

összetevője a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, történetének főbb 

korszakairól; a magyar nyelv és a magyar művelődés kapcsolatának tudatosítása.  

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. 

tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és 

vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 

Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg 

feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. 

Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével. 

Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására. 

Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, 

poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 

felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, 

problémákat.  

Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 

összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására.  

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról.  

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok 

sajátosságait. 

Be tud mutatni műveket, alkotókat a 20. század magyar és világirodalmából, továbbá a kortárs 

irodalomból. 

Írásban és szóban egyaránt bizonyítani tudja alkotói pályaképek ismeretét, az alkotói pálya 

jelentős tényeinek, a művek tematikai, formabeli változatosságának bemutatásával.  

Felismeri különböző alkotók hatását az irodalmi hagyományban, ezzel összefüggésben képes 

művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az evokáció, az intertextualitás 

példáinak bemutatására.  

Képes különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú 

értelmezésére, összevetésére.  
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Matematika 

Továbbhaladás feltételei: 

9. évfolyam 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorba rendezés. Gráffal kapcsolatos 

alapfogalmak, szemléltetés. 

Halmaz, részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. Halmaz számossága, 

komplementer halmaz. Számhalmazok. 

A lineáris-fv., abszolútérték és a fordított arányosság függvénye, grafikonja, tulajdonságai. 

Függvénytranszformációk. 

Oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös. Relatív prímek. Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. A hatványozás 

azonosságai. Számok normálalakja. (a ± b)
2
 , 

22 ba   nevezetes szorzat alkalmazása. 

Elsőfokú egyenlet, egyenlőtlenség grafikus és algebrai megoldása. Törtes egyenletek és 

egyenlőtlenségek. Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek. Százalékszámítás. 

Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. A háromszögek 

csoportosítása, szögeikre és oldalaira vonatkozó tételek. A háromszög nevezetes körei és 

nevezetes vonalainak tulajdonságai, szerkesztésük. Konvex sokszögek és szabályos 

sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső szögek összege. Kör és részei, ív, húr, 

körcikk, körszelet, szelő, érintő. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó 

körív hossza, valamint a középponti szög és a hozzá tartozó körcikk területe között . A szög 

mérése. A szög ívmértéke. Thalész tétele. Egybevágósági transzformációk és tulajdonságaik. 

Vektorfogalom. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. 

10. évfolyam 

Logikai műveletek. Mondatok igazsághalmaza. Állítás és megfordítása. 

A négyzetgyök definíciója, azonosságai. A négyzetgyökfüggvény és transzformációi. 

Műveletek négyzetgyökökkel. Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. 

Pitagorasz-tétel és alkalmazásai. 

Hegyesszög szögfüggvényei és alkalmazása a derékszögű háromszög hiányzó adatainak 

kiszámítására, illetve szöveges feladatokban. 

Elsőfokú egyenletrendszer grafikus és algebrai megoldása. Szöveges feladatok megoldása. 

Másodfokú fv. és transzformációi. A másodfokú egyenlet megoldása megoldóképlettel. 

Másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatok. Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom 

szorzattá alakítása. Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása. Másodfokú 

egyenletrendszer. Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 

Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. 

Párhuzamos szelők tétele, szögfelezőtétel. Középpontos hasonlóság, arányos osztás. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló 

síkidomok kerületének, területének aránya. Magasságtétel, befogótétel a derékszögű 

háromszögben.  

Vektor szorzása valós számmal. Vektorok felbontása összetevőkre. Bázisvektorok, 

vektorkoordináták. 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagram, 

oszlopdiagram, vonaldiagram). 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz. Véletlen esemény és bekövetkezésének 

esélye, valószínűsége. 
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11. évfolyam 

Egyszerű kombinatorikai feladatok. Gráf egyszerű alkalmazása. Hatványozás azonosságainak 

alkalmazása egész és racionális kitevő esetén.  

Logaritmus fogalma, azonosságok alkalmazása egyszerűbb esetekben. Egyszerű 

exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus egyenletek. Alapfüggvények grafikonjai és 

legfontosabb tulajdonságai (ÉT, ÉK, ZH, SZÉ) Szinusztétel és a koszinusztétel háromszögre. 

Vektorműveletek (+, -, • ) rajzzal és koordinátákkal. Szakasz felezőpontjának koordinátái. 

Egyenes egyenlete, a kör középponti egyenlete és ezek alkalmazása. Két egyenes 

metszéspontjának koordinátái. Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Egyszerű kombinatorikai és valószínűségi feladatok megoldása. 

12. évfolyam 

Számtani, mértani sorozat.  

A háromszögek, négyszögek, sokszögek fajtái, tulajdonságai és nevezetes vonalai. 

A Thalész-, Pitagorasz-tétel, szögfüggvények, illetve szinusz- és koszinusztétel alkalmazása. 

Kerület-, terület-, felszín- és térfogat-számítás. 

Halmazműveletek, számosság. Logikai alapfogalmak és műveletek. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok. Gráfok. 

Számelmélet, oszthatósági szabályok. Hatványozás és azonosságai. 

Logaritmus fogalma és azonosságai. 

Egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás. 

Első- és másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, elsőfokú egyenletrendszerek megoldása. 

Abszolút értékes, exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek megoldása. 

Függvény ábrázolása és jellemzése.  

Vektor, vektorműveletek. 

Koordináta-geometria, egyenes, kör egyenlete, egyenesek metszéspontja. 

Statisztikai adatokat rendezése, grafikonok, diagramok, módusz, medián, átlag. 

Klasszikus valószínűség-számítás. 
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Német nyelv 

Továbbhaladás feltételei: 

9. évfolyam 

Témák: 

 A tanuló személyének, családjának, barátainak rövid bemutatása 

 Az otthon, a lakóhely rövid bemutatása 

 Iskola, tantárgyak 

 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, sportágak 

 Ételek, italok 

 Foglalkozások, nyári munkavállalás 

 Öltözködés, divat 

 Bevásárlás 

 Időjárás 

Fogalomkörök: 

 igeragozás, tőhangváltós igék (Das Präsens) 

 egyszerű múlt (Das Präteritum) 

 jövő idő (Das Futur I) 

 felszólító mód (Imperativ) 

 tagadás (nicht, kein,keine, kein) 

 módbeli segédigék jelen időben (können ….) 

 személyes névmások 

 birtokos névmások 

 helyhatározók 

 időhatározók 

 számok 

 határozott, határozatlan mennyiségek 

 kötőszók (und, oder, aber, denn) 

 kérdő mondat 

10. évfolyam 

Témák: 

 Önéletrajz 

 Emberek jellemzése 

 Napirend 

 Háztartási munkák 

 Lakástípusok, berendezés 

 Iskola bemutatása, iskolatípusok 

 Álláskeresés 

 Közlekedés 

 Technikai eszközök, internet 

 Nyaralás 
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Fogalomkörök: 

 visszaható igék 

 visszaható névmás 

 összetett múlt (Das Perfekt) 

 módbeli segédigék múlt ideje 

 feltételes mód 

 melléknévragozás 

 melléknévfokozás 

 hasonlító szerkezet 

 sorszámok 

 kötőszók (trotzdem, weil, dass, ob, entweder-oder, weder-noch, sowohl-als auch) 

11. évfolyam 

Témák: 

 Ünnepek 

 Város és vidék 

 Növények és állatok 

 Nyelvtanulás fontossága 

 Szabadidős elfoglaltságok (számítógép, internet) 

 Közlekedés, tömegközlekedés 

 Kirándulás 

 Testrészek, betegségek, orvosnál 

 Egészséges életmód 

 Étteremben 

 Foglalkozások, pályaválasztás 

 Önéletrajz, motivációs levél 

 Technikai eszközök a háztartásban 

 Szolgáltatások 

Fogalomkörök: 

 szenvedő szerkezet 

 műveltetés 

 feltételes mód 

 kölcsönös névmás 

 vonatkozó névmás 

 kötőszók (obwohl, trotzdem) 
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12. évfolyam 

Témák: 

 Emberek külső és belső jellemzése 

 Környezetszennyezés, környezetvédelem 

 Szabadidős elfoglaltságok (olvasás, tévé) 

 Érettségi, továbbtanulás 

 Foglalkozások, pályaválasztás 

 Média 

 Technikai eszközök, találmányok: számítógép, mobiltelefon 

 Bevásárlás 

 Szolgáltatások: bank, posta 

 Közlekedés autóval 

Fogalomkörök: 

 befejezett múlt, régmúlt (Das Plusquamperfekt) 

 műveltetés múlt időben 

 eltételes múlt 

 óhajtó mondat 

 vonzatos igék 

 mutató névmás 

 főnévvé vált melléknevek 

 kötőszók 
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Rajz 

Továbbhaladás feltételei: 

11. évfolyam 

Élmények, elvont gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezése. 

Modellek (tárgyak, formák) térbeli helyzetének, arányainak és színviszonyainak nézőpontnak 

megfelelő ábrázolása különböző eszközökkel. A vizuális nyelv eszközeinek komplex 

értelmezése és használata. Összetett arányviszonyok érzékeltetése. Kompozíciós elvek tudatos 

alkalmazása és értelmezése. Térábrázolási módok közlési szándéknak megfelelő alkalmazása 

és lényegének ismerete. 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók 

felismerése, jelentőségének megértése. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és-

irányzatok legfontosabb jellemzőinek összegző ismerete. (Az őskortól a középkor 

művészetéig.) 

12. évfolyam 

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek alkalmazása az alkotótevékenység és a vizuális 

jelenségek elemzése, értelmezése .Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és 

szöveges megjelenések árnyalt értelmezése. 

Tanult vizuális technikák célnak megfelelő alkalmazása alkotótevékenységekben. 

Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok meghatározó példáinak felismerése. A 

reneszánsztól napjainkig. 

Megfigyelt vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, összehasonlítása műelemző 

módszerek alkalmazásával. 

A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 

Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról 
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Testnevelés 

Továbbhaladás feltételei: 

9. évfolyam 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok ismerete 

és aktív, kooperatív gyakorlás. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek megfelelő 

megválasztása. 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, minőségének oksági 

viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.  

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére, illetve a becsült 

értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. Évfolyamonként önmagához mérten javuló 

futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulajdonságairól és a 

baleseti kockázatokról. 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biztonsági 

követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek védelemének 

legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismeretében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek leküzdésében, az 

érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

10. évfolyam 

Sportjátékok 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló továbbfejlesztése. Játék 

lényeges versenyszabályokkal. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkötelezett játék 

melletti állásfoglalás. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társakat elfogadó, 

bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Esztétikus és harmonikus előadásmód. 

Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat összeállítása. 
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Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, versenyszabályok 

ismerete. 

A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről elemi 

tájékozottság. 

Atlétika jellegű feladatok 

Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének javulása az atlétikai 

képességek fejlődésének hatására. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 

Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 

ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

Önvédelem és küzdősportok 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredményes önvédelem, és 

szabadulás a fogásból. 

Egészségkultúra és prevenció 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás 

kockázatanak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete és felelős alkalmazása.  

A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi paraméterek ismerete, 

mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az 

egészség-edzettség érdekében. 

A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismeretében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek leküzdésében, az 

érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

11. évfolyam 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított labdajátékokra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a játékban, 

játékvezetésben. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerepnek való 

megfelelés. 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli és dinamikai 

sajátosságok megjelenítése. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, bemutatása. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő kiválasztása. 

Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása más 

mozgásrendszerekben. 

Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések begyakorlásával a 

futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 
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Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselekvésbiztonsággal. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 

ismerete. 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és földharcban. 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 

Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.  

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok ismerete, pontos 

gyakorlása, értő kontrollja. 

A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és házimunkákban, az 

esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

12. évfolyam 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított labdajátékokra vonatkozóan: 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szimulálva a valódi 

játékszituációkat. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfogalmazása. 

A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szolgáló mozgásos 

játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás koordinált 

irányítása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 

Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.  

A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek fejlesztésének 

lehetőségei ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő kiválasztása. 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 

ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
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Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és földharcban. 

Egészségkultúra és prevenció 

Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.  

A feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén megküzdés. 

A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és házimunkákban, az 

esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 
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9-10. évfolyam 

Fizikális felmérés 

 9. évf. 10. évf. 

 Lányok Fiúk Lányok Fiúk 

Tömöttlabda 

dobás egy kézzel 

(lányok 3 kg, 

fiúk 5 kg. ) 

4,0 m 4,5 m 4,2 m 4,7 m 

Tömöttladba 

dobás hátra 

(lányok 3 kg, 

fiúk 5 kg.) 

5,0 m 5,5 m 5,2 m 5,7 m 

Helyből távol 105 cm 115 cm 110 cm 125 cm 

Felülés 

(hasprés)1 perc 
42 db 50 db 45 db 55 db 

Törzsemelés 

1perc 
38 db 42 db 42 db 50 db 

Cooper-futás 

(12 perc) 
1500 m 1700 m 1600 m 1800 m 

Atlétika 

Magasugrás 90 cm 100 cm 95 cm 105 cm 

Távolugrás 250 cm 300 cm 260 cm 340 cm 

Kislabdahajítás 
Helyből, tiszta 

hajító mozgás. 

Helyből, tiszta 

hajító mozgás. 
3-as lépésritmus. 3-as lépésritmus. 

Súlylökés Oldal felállásból. Oldal felállásból. 
Oldal felállás, 

szökkenéssel. 

Oldal felállás, 

szökkenéssel. 

Torna 

Talajtorna Mérlegállás, 

gurulóátfordulás 

előre- és hátra, 

tarkóállás. 

Mérlegállás, 

gurulóátfordulás 

előre- és hátra, 

tarkóállás. 

Zsugor fejállás, 

kézállásba 

fellendülés, 

cigánykerék 

ügyesebbik 

oldalra. 

Zsugor fejállás, 

kézállásba 

fellendülés, 

cigánykerék 

ügyesebbik 

oldalra. 

Szekrényugrás 

4 rész keresztben 

felguggolás, 

homorított 

leugrás. 

5 rész keresztben 

felguggolás, 

homorított 

leugrás. 

4 rész keresztben 

guggoló átugrás. 

5 rész keresztben 

guggoló átugrás. 

 

Gyűrű  
Alaplendület, 

leugrás. 
 

Zsugorlefüggés. 
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Gerenda 
Felugrás, érintő 

járás, leugrás. 
 

Hintalépés, 

fordulatok, 

mérlegállás. 

 

Labdajátékok 

Kosárlabda 

Alapállás, 

átadások, 

labdavezetés. 

Fektetett dobás. 

Alapállás, 

átadások, 

labdavezetés. 

Fektetett dobás. 

Átadások futás 

közben. 

Fektetett dobás 

labdavezetésből. 

Sarkazás. 

Átadások futás 

közben. 

Fektetett dobás 

labdavezetésből. 

Sarkazás. 

Röplabda 

Alkar- és 

kosárérintés. 

Zsinórlabda 

játékszabályok. 

Alkar- és 

kosárérintés. 

Zsinórlabda 

játékszabályok 

Nyitások helyes 

végrehajtása. 

Tanult elemek 

alkalmazása játék 

közben. 

Nyitások helyes 

végrehajtása. 

Tanult elemek 

alkalmazása játék 

közben. 

Kézilabda 

Átadások, 

labdavezetés. 

Kapura lövések. 

Átadások, 

labdavezetés. 

Kapura lövések. 

Védő- és támadó 

játékos feladata. 

Védő- és támadó 

játékos feladata. 

11-12. évfolyam 

Fizikális felmérés 

 11. évf. 12. évf. 

 Lányok Fiúk Lányok Fiúk 

Tömöttlabda 

dobás egy kézzel 

(lányok 3 kg, 

fiúk 5 kg. ) 

4,5 m 5,0 m 4,7 m 5,5 m 

Tömöttladba 

dobás hátra 

(lányok 3 kg, 

fiúk 5 kg.) 

 

5,5 m 
6,0 m 5,7 m 6,5 m 

Helyből távol 115 cm 130 cm 115 cm 130 cm 

Felülés 

(hasprés)1 perc 
48 db 55 db 50 db 60 db 

Törzsemelés 

1perc 
45 db 50 db 47 db 55 db 

Cooper-futás 

(12 perc) 
1650 m 1850 m 1650 m 1900 m 

 



 34 

Atlétika 

Magasugrás 100 cm 105 cm 100 cm 105 cm 

Távolugrás 260 cm 350 cm 260 cm 350 cm 

Kislabdahajítás 5-ös lépésritmus. 5-ös lépésritmus. Nekifutásból. Nekifutásból. 

Súlylökés 
Oldal felállás, 

szökkenéssel. 

Oldal felállás, 

szökkenéssel. 

Oldal felállás, 

szökkenéssel. 

Oldal felállás, 

szökkenéssel. 

Torna 

Talajtorna 

Fejállás, 

kézállás, 

tigrisbukfenc, 

összekötő 

elemek. 

Fejállás, 

kézállás, 

tigrisbukfenc, 

összekötő 

elemek. 

Összefüggő 

talajgyakorlat a 

tanult elemekből. 

Összefüggő 

talajgyakorlat a 

tanult elemekből. 

Szekrényugrás 
4 rész keresztben 

guggoló átugrás. 

5 rész hosszában 

terpeszugrás. 

4 rész keresztben 

guggoló átugrás. 

5 rész hosszában 

terpeszugrás. 

Gyűrű  
Lefüggés, 

leugrás. 
 

Összefüggő 

gyakorlat a 

tanult elemekből. 

Gerenda 

Fordulatok, 

mérlegállás, 

térdelés. 

 

Összefüggő 

gyakorlat a 

tanult elemekből. 

 

Labdajátékok 

Labdarúgás  

Átadások, 

átvételek. 

Rúgások: 

belsővel, 

külsővel. 

 

Játék a tanult 

elemek és 

szabályok 

alkalmazásával. 

Röplabda 

Nyitások helyes 

végrehajtás. 

 

Nyitások helyes 

végrehajtás. 

 

Tanult elemek 

alkalmazása 

játék közben, a 

szabályok 

ismerete. 

Tanult elemek 

alkalmazása 

játék közben, a 

szabályok 

ismerete. 

Kosárlabda 

Indulócselek. 

Emberfogásos- 

és 

területvédelem. 

Indulócselek. 

Emberfogásos- 

és 

területvédelem. 

Tanult elemek 

alkalmazása 

játék közben, a 

szabályok 

ismerete. 

Tanult elemek 

alkalmazása 

játék közben, a 

szabályok 

ismerete. 

Kézilabda 

Tanult elemek 

alkalmazása 

játék közben. 

Tanult elemek 

alkalmazása 

játék közben. 

Tanult elemek 

alkalmazása 

játék közben. 

Tanult elemek 

alkalmazása 

játék közben. 

 



 35 

Történelem 

Továbbhaladás feltételei: 

9. évfolyam 

Témakörök: 

Vallás és kultúra az ókori Keleten. 

A demokrácia kialakulása Athénban 

A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakítása 

A kereszténység kialakulása és elterjedése 

A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői  

A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése 

Az iszlám vallás és az arab világ 

A magyar nép őstörténete és vándorlása 

A honfoglalástól az államalapításig 

Géza fejedelem és István király műve 

Alapvető évszámok:  

Kr.e. 621. Drákón törvényei, Kr.e. 594. Szolón törvényei, Kr.e. 508. Kleiszthenész reformjai, 

Kr.e. 753. Róma alapítása, 395. a Római Birodalom kettészakadása, 476. Római Birodalom 

bukása, 622. Mohamed futása, 896. honfoglalás, 955. augsburgi csata, 997–1000–1038. István 

uralkodása 

Alapfogalmak:  

despotizmus, politeizmus, monoteizmus, Biblia, polisz, arisztokrácia, démosz, türannisz, 

demokrácia, cserépszavazás, patrícius, plebejus, triumvirátus, principatus, apostol, egyház, 

hűbérbirtok, jobbágy, robot, iszlám, kettős fejedelemség, nemzetség, törzs, kalandozások, 

szeniorátus, primogenitúra, tized. 

Topográfia:  

Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina, Sumer, India, Kína, Athén, Spárta, Róma, 

Konstantinápoly, Magna Hungaria, Levédia, Etelköz 

Történelmi személyek:  

Kheopsz, Hammurapi, Dávid, Salamon, I. Dareiosz, Xerxész, Buddha, Szolón, 

Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Periklész, Nagy Sándor, Hannibal, Marius, Sulla, Spartacus, 

Pompeius, Caesar, Antonius, Augustus, Jézus, Nagy Károly, Mohamed, Árpád, I. István 

király, Géza fejedelem, Koppány, Imre herceg 

10. évfolyam 

Témakörök:  

A középkori városok 

A humanizmus és a reneszánsz Itáliában 

Az angol és a francia rendi állam működése 

Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 

Az Árpád-kor jelentős uralkodói (Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla) 

Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond 

idején 
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A Hunyadiak 

A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

Reformáció és katolikus megújulás 

A parlamentáris monarchia megszületése Angliában 

A felvilágosult abszolutizmus Ausztriában és Poroszországban 

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 

Demográfiai, nemzetiségi, társadalmi és gazdasági változások (Mária Terézia, II. József) 

Alapvető évszámok:  

1215. Magna Charta Libertatum; 1222. Aranybulla; 1241– 42. Tatárjárás; 1301. Az Árpád –

ház kihalása; 1308–42. Károly Róbert uralkodása; 1351. I. Nagy Lajos törvényei, 1456. 

nándorfehérvári diadal; 1458–90. Hunyadi Mátyás uralkodása; 1492. Amerika felfedezése; 

1517. a reformáció kezdete; 1640–89. az angol polgári forradalom; 1514. a Dózsa vezette 

parasztháború; 1526. a mohácsi vész; 1541. Buda török kézre kerülése; 1686. Buda 

visszafoglalása; 1703–11. a Rákóczi szabadságharc; 

Alapfogalmak: 

keresztes hadjáratok, eretnekség, céh, romantika, gótika, regálé, nemes, Aranybulla, rendiség, 

reneszánsz, humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, 

bányaváros, mezőváros, kilenced, ősiség, végvári rendszer, rendkívüli hadiadó, fekete sereg, 

gyarmatosítás, abszolutizmus, reformáció,  ellenreformáció, jezsuiták, manufaktúra, 

merkantilizmus, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc 

Topográfia:  

Szentföld, Hanza-városok, a levantei kereskedelem útvonala, Horvátország, Erdély, 

Dalmácia, Muhi, Buda, Rigómező, Visegrád, Nándorfehérvár, Bécs, Mohács, Eger, Szigetvár 

Történelmi személyek:  

VII. Gergely, IV. Henrik, I. László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, 

Jeanne d' Arc, Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi 

Mátyás, Kolumbusz, Magellán, Luther, Kálvin, XIV. Lajos, Nagy Péter, Dózsa György, II. 

Lajos, Szapolyai János, II. Szulejmán, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen 

Gábor, II. Rákóczi Ferenc. 

11. évfolyam 

Témakörök: 

A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései (Széchenyi és Kossuth 

reformprogramja) 

A pozsonyi országgyűlés, a pesti forradalom és az áprilisi törvények 

A szabadságharc legfontosabb csatái; a Függetlenségi Nyilatkozat; a szabadságharc veresége 

és a megtorlás 

A kiegyezés előzményei és megszületése 

A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

Az ipari forradalom és következményei 

Az egységes Németország, Olaszország és az USA kialakulása 

Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón 
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Alapvető évszámok: 

1776. az amerikai függetlenségi nyilatkozat; 1789. a nagy francia forradalom kirobbanása; 

1848. forradalmi hullám Európában; 1740–80. Mária Terézia uralkodása; 1780–1790. II. 

József uralkodása; 1825. a magyar reformkor kezdete; 1848. III. l5. forradalom Pest-Budán; 

IV. 11. az áprilisi törvények; VIII. 13. a világosi fegyverletétel; X. 6. az aradi vértanúk 

kivégzése; 1861. az olasz egység létrejötte; 1871. a német egység létrejötte; 1867. osztrák-

magyar kiegyezés; 

Alapfogalmak:  

felvilágosodott abszolutizmus, kettős vámrendszer, állandó hadsereg, cenzúra, államnyelv, 

örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, jobbágyfelszabadítás, passzív 

ellenállás, kiegyezés, dualista monarchia,  

Topográfia:  

Poroszország, Lengyelország, Washington, Waterloo, Pest-Buda, Pákozd, Arad, Elzász-

Lotaringia, Osztrák–Magyar Monarchia. 

Történelmi személyek:  

Nagy Katalin, Washington, Jefferson, Danton, Robespierre, Metternich, Napóleon, Mária 

Terézia, II. József, Martinovics, Kölcsey, Deák, Eötvös, Kossuth, Batthyányi Lajos, 

Széchenyi István, Wesselényi, Bem, Damjanich, Jellasics, Haynau, Bismarck, Lenin, Lincoln, 

Ferenc József, Deák Ferenc 

12. évfolyam 

Témakörök: 

Az első világháború főbb jellemzői.  

Az 1929-33-as gazdasági válság és következményei 

A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa 

A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években 

A második világháború jelentős fordulatai 

A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 

A szocialista rendszerek bukása 

Őszirózsás forradalom és tanácsköztársaság 

A trianoni béke 

A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 

A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái 

Magyarország háborúba sodródása és részvétele 

A német megszállás és a holocaust Magyarországon 

A szovjet felszabadítás és megszállás.  

A kommunista diktatúra kiépítése és működése 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 

A rendszerváltozás 

Alapvető évszámok:  

1914–18. az I. világháború; 1917. az októberi szocialista forradalom Oroszországban; 1920. 

június 4. a trianoni békediktátum; 1921–31. Gróf Bethlen István miniszterelnöksége; 1929-

1933. a nagy világgazdasági válság; 1939. szeptember 1. A II. világháború kirobbanása; 1944. 
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június 6. a normandiai partraszállás; 1945. május 8. a német kapituláció; 1944. március 19. 

Magyarország német megszállása; 1947. a kékcédulás választások; 1956. október 23- 

november 4. forradalom és szabadságharc Magyarországon; 1989. október 23. a harmadik 

magyar köztársaság kikiáltása; 1990. az első szabad választások Magyarországon; 1953. 

Sztálin halála 

Alapfogalmak:  

Villámháború – állóháború, központi hatalmak, kommunizmus, fasizmus, kisantant, 

proletárdiktatúra, numerus clausus, antiszemitizmus, revízió, konszolidáció, túltermelési 

válság, tervgazdálkodás, totális diktatúra, nemzeti szocializmus, antifasiszta koalíció, nyilas 

mozgalom, zsidó-törvények, deportálás, vasfüggöny, hidegháború, jóvátétel, beszolgáltatás, 

pártállam 

Topográfia:  

Szarajevó, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, trianoni 

Magyarország, Leningrád, Pearl Harbor, Sztálingrád, Auschwitz, Normandia, Felvidék, 

Kárpátalja, NSZK, NDK, Kuba, Korea. 

Történelmi személyek:  

Sztálin, Wilson, Mussolini, Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, 

Roosevelt, Hitler, Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, Gömbös Gyula, 

Teleki Pál, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Gandhi, Truman, Hruscsov,  

Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre 



A Házirend 2. sz. melléklete 

Etikai kódex a Fenntartótól 
 

Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben; 

te magad légy példaképük a jó cselekedetekben,  

mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot,  

beszéded legyen feddhetetlen és egészséges,  

hogy megszégyenüljön az ellenfél, 

 mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. 

(Pál levele Tituszhoz 2.rész 6-8. versek) 

 

 

 

A (……. Iskola)a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott keresztény 

egyházi intézmény. Küldetését akkor töltheti be, ha szellemiségében, rendjében, 

megnyilatkozásaiban a Biblia tanításainak és Jézus Krisztus példájának követésére törekszik.  

 

Az Iskola minden tanulójának, tanárának és alkalmazottjának vállalása és feladata, hogy 

magatartásával és cselekedeteivel e tanításokat és ezt a példát hitelesen közvetítse az 

intézmény külső és belső környezete számára, hogy az iskola hírnevét öregbítse. 

 

Ennek értelmében az alábbi szabályok nemcsak a tanév során az iskolában, hanem egész 

évben és az iskolán kívül rendezett iskolai programokon is érvényesek: 

 

Az iskolai közösség tagjainak tettei és megnyilatkozásai feleljenek meg a tisztelet, a szeretet 

és a mértéktartás követelményeinek. 

 

A tisztelet, szeretet és mértéktartás vonatkozik a diákok egymás közötti viselkedésére, 

kommunikációjára is. Kerüljék a durvaságot, annak bármely formáját, az alantas és trágár 

beszédet, azaz minden olyan megnyilatkozást, amely a közösség tagjait zavarja, 

megbotránkoztatja vagy sérti, kárt okozva ezzel a társak, esetleg az egész közösség testi vagy 

lelki egészségének.  

Saját véleményüket társaikról, tanáraikról, az iskola alkalmazottairól olyan módon, olyan 

helyen/helyzetben/időpontban fogalmazzák meg, hogy az, az illető emberi méltóságát és 

személyiségi jogait ne sértse.  

 

Működjenek közre saját környezetük alakításában, rendben tartásában. 

 

Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák.  

 

A társadalom sok rossz példát mutat a testi-lelki egészséget károsító szenvedélyek 

gyakorlására. Az iskola minden tanulója számára az intézményben szigorúan tilos a 

dohányzás, a szeszes italok fogyasztása. Hasonlóan szigorú tilalom alá esik a kábítószer-

fogyasztás,  

 

A tanulók tegyenek eleget tanulmányi kötelezettségeiknek, rendszeresen tanuljanak, 

képességeiknek megfelelő tanulmányi eredményt érjenek el. Az iskolai tanórák sikerének 

egyik előfeltétele az otthoni feladatok pontos elvégzése és a szükséges taneszközök gondos 

előkészítése.  



 

  

A tanórákon a koncentrált figyelem és a másik ember – tanár vagy diák – munkájának 

megbecsülése a jó munka feltétele. Az órai munkában való folyamatos részvétel kötelező, az 

eredményes tanulásnak ez az első, elengedhetetlen szakasza. A tanórákat tilos oda nem illő 

tevékenységgel (pl: enni és innivalót fogyasztásával, rágógumi rágással, telefonhasználattal), 

kommunikációval vagy más módon megzavarni. 

Szünetekben, az intézményben való közlekedéskor, valamint az iskola udvarán mindenkinek 

vigyáznia kell mások és saját testi épségére. 

 

Fokozott testi és lelki fegyelmet és megfelelő megjelenést, öltözetet kíván az ünnepélyeken és 

istentiszteleteken való részvétel. 

 

Az intézmény a hétköznapi iskolai ruha- vagy hajviseletben a tisztaság, a mértékletesség és az 

egyszerűség szabályát a mindennapi gyakorlat követeli meg. Tiltja – a hivalkodó vagy 

balesetveszélyes öltözéket és az olyan viseletet, ékszert is, melyek az iskola értékrendjével, 

szellemiségével nem egyeztethetők össze. 

 

Összegzésül: kerülni kell minden olyan cselekedetet vagy megnyilvánulást, amely 

szembehelyezkedik az iskolának a Szentírásból táplálkozó erkölcsi alapelveivel. 

 



 

 

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA 

SZAKGIMNÁZIUM  

ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 
 

 

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS 

HELYI RENDJE 

 

 

 
 

 
 

 

A Házirend 3. számú melléklete 

 

 

 

DEBRECEN 

2016. 



1. A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült : 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezete a családok támogatásáról  

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről 

 

2. Az iskolai tankönyvellátás 

  

Az iskolai tankönyvellátás feladata a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. 

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott 

tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek. A 

tankönyvellátás feladatait iskolánkban az igazgató által megbízott tankönyvfelelős látja el.  

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével 

évente az iskola igazgatója állapítja meg.  

 

3. Tájékoztatási kötelezettség  

 

Az iskola írásban értesíti, illetve a www.dioszegidebrecen.hu honlapon (dokumentumok 

menüpontban) tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az iskolai tankönyvellátás folyamatáról (a 

támogatás feltételeiről, az igénybejelentés módjáról, a határidőkről) és nyilvánosságra hozza 

az alapvető dokumentumokat.  

Az iskola jogi előadójának feladata, hogy az aktuális jogszabályi háttér változásáról 

haladéktalanul értesítse a tankönyvfelelőst, hogy ő eleget tudjon tenni tájékoztatási 

kötelezettségének.  

 

4. Hatály 

 

Területi hatály: az iskola egész területén. 

Időbeli hatály: a szabályzat visszavonásáig. 



Személyi hatály:  

 tanárok, munkaközösségek, 

 tankönyvfelelős, könyvtáros, 

 az intézmény nappali rendszerű képzésben résztvevő tanulói, illetve 

kiskorú tanuló esetén annak szülője/gondviselője. 

 

 

5. Tankönyvrendelés alapelve  

 

5.1. A tankönyvrendelés elkészítésénél figyelembe kell venni a helyi tantervet és a 

tanulók, illetve a szülők anyagi lehetőségeit, illetve igényeit. 

5.2. A tankönyveket elsősorban az Oktatási Hivatal által összeállított és a honlapján 

közzétett hivatalos tankönyvjegyzéken szereplőkből kell kiválasztani. A kiválasztás 

során figyelembe kell venni azt is, hogy a kiválasztott tankönyv szerepel-e, illetve 

rendelhető-e a KELLO rendszerében. 

5.3. Az iskola tanulói között végzett igényfelmérés ismeretében és a normatívára való 

igényjogosultságot igazoló dokumentumok alapján, az iskolai tankönyv-támogatási 

szabályok figyelembevételével az intézményvezető dönt a rendelkezésre álló tárgyévi 

tankönyv-támogatási keret felhasználásáról.  

5.4. Iskolánkban az ingyenes tankönyvellátásban minden ingyenességre jogosult tanuló 

egyaránt kap pénzbeli támogatást és kölcsöntankönyveket is.  

5.5. A kölcsönzött tankönyvek esetében a szülő nem tarthat igényt arra, hogy a 

tankönyveket gyermeke ingyenesen tulajdonba kapja.  

5.6. A könyvtárból kölcsönzött tankönyv addig az időpontig marad a tanulónál, ameddig 

az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik. Abban az esetben, ha 

az adott tantárgyból a tanuló vizsgát tesz, akkor a tanulói jogviszony fennállása alatt 

használhatja a tankönyvet. 

5.7. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv 

elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében 

meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, 

munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.  

5.8. A szülő anyagi helyzetétől függően köteles biztosítani a gyermeke oktatásához 

szükséges tankönyveket, de nem kötelezhető arra, hogy minden esetben új 

tankönyveket szerezzen be.  



A tankönyvek beszerzése előtt a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy gyermeke 

részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek 

biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. Ezért 

iskolánk a szerző, a cím, a cikkszám és az ár megjelölésével listát ad ki számára 

azokról a tankönyvekről, amelyek elengedhetetlenül szükségesek gyermeke 

oktatáshoz. A szülő kötelezettsége, hogy az általa megrendelt tankönyvek vételárát 

hiánytalanul fizesse meg. 

 

6. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.  

 

7. E szabályzat visszavonásáig a tankönyvrendelést és a tankönyvek terjesztését az 

igazgató által megbízott tankönyvfelelős végzi el, megbízás alapján. 

 

8. Az iskola a tanulói részére tankönyvtámogatást biztosít, ha a tanuló azt írásban igényli 

és a jogosultságot, az igazolások megfelelőségét aláírásával igazolja, majd az 

osztályfőnökökkel és az iskola igazgatójával aláíratja.  

8.1. Normatív kedvezmény illeti meg azt a tanulót, aki:  

 tartósan beteg,  

 a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

 három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 

 nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

 a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett, vagy utógondozói 

ellátásban részesül. 

 

A felsorolt esetekben a tanulók ingyenesen kapják meg a tankönyveket iskolánkban, ez 

folyamatos könyvtári használatot jelent. A tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló 

részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés 

folyik, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát tehet vagy tennie kell, akkor a tanulói 

jogviszony fennállása alatt. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv 



rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. Ugyanakkor a nem 

rendeltetésszerű használatból (pl.: firkálás, tépés, stb.) eredő kárt a tanuló köteles 

megtéríteni. 

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes 

hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. 

 

8.2. A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása 

szükséges: 

 a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, (el kell fogadni a bérjegyzéket, a 

lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt) 

 tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi 

pótlék folyósításáról szóló igazolás, 

 a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság véleménye, [sajátos 

nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd] 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

 

A tankönyv átvételekor érvényes igazolással kell rendelkezni a támogatás 

igénybevételéhez, melyet le kell adni a tankönyv átvételének időpontjában. 

 

Az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” c. nyomtatványon kell benyújtani a 

tankönyvtámogatásra vonatkozó igényt. Ezzel a nyomtatvánnyal együtt be kell mutatni a 

normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat is, vagy a nyomtatványon 

nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi időpontban történő 

igazolásáról. 

 

9. A tankönyvtámogatásra az igény bejelentési határidő elmulasztása jogvesztő 

 



10. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás 

igénylését követő időpont után áll be (iskolaváltás) az iskola a tankönyvek 

kölcsönzésével teljesítheti az igényt.  

 

11. A tankönyvellátás rendje:  

 az iskola igazgatója minden év június 10-éig köteles felmérni, hogy hány 

tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, 

könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján. 

 A felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy mely tanulók lesznek 

jogosultak ingyenes tankönyvellátásra, nemzetiségi tankönyvellátásra az ingyenes 

tankönyvellátásra nem jogosult tanulók közül. 

 A felméréssel egyidejűleg tájékoztatást kell adni arról, hogy az iskola, az iskola 

fenntartója vagy működtetője, illetve más támogató kíván-e biztosítani bármely 

további tankönyv-támogatási kedvezményt. 

 Az iskola igazgatója megállapítja a felmérés alapján, hogy hány tanuló estében 

kell biztosítani az ingyenes tankönyveket, normatív kedvezményt, illetve hány 

esetben kell biztosítani a miniszter által megállapított tanulói térítési díj ellenében 

a nemzetiségi tankönyveket. 

 Az iskola igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja a nevelőtestületet, a 

szülői szervezetet, közösséget (összefoglalóan a szülői szervezetet), az iskolai 

diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai 

tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 

 A véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év június 17-ig az iskola 

igazgatója meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét. 

 

12. A könyvtári állomány bővítése  

 

A jogszabályok szerint az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek 

legalább huszonöt százalékát tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező 

olvasmányok elektronikus adathordozón rögzített tananyag, kis példányszámú tankönyv 

vásárlására kell fordítani.  

A könyvtáros minden év június 30-ig gondoskodik a dezideráta lista leadásáról a 

tankönyvfelelős felé. 



13. Az iskolai könyvtáros feladatai 

 

 Az iskola lehetővé teszi, hogy az iskola tanulói az általuk már nem használt könyvet 

leadják (mert a tárgy tanulását már befejezték vagy az adott tárgyból már érettségit 

tettek), segítve ezzel a tankönyvellátási gondok megoldását. Az átvétel csak olyan 

tankönyvekre vonatkozik, melyeket az oktatásban a következő tanévben az iskola 

tanulói használni fognak. Az átvétel időpontja a tanítási év utolsó hete, a könyvtáros 

tanár által kijelölt időpontban történik. 

  A könyvtáros tanár június 15 – 30. között begyűjti a tankönyveket, amelyekhez a 

tanulók könyvtári kölcsönzéssel juthatnak hozzá. 

 Az elveszett, megrongált könyveket pótoltatja.  

 

14. Záradék  

 

14.1. A szabályzat az elfogadást követően, felmenő rendszerben azonnal életbe lép  

 

14.2. A szabályzat módosítása:  

 a törvényi változások követésekor,  

 a nevelőtestület, SZM vagy a diákönkormányzat kezdeményezésekor. 

 

14.3. A szabályzat nyilvánossága:  

 igazgató  

 igazgatóhelyettesek  

 könyvtár  

 tankönyvfelelős  
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Iskolai közösségi szolgálat - IKSZ  

 

2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi 

szolgálatot végezzen középiskolai tanulmánya során. 

 A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, 

anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és 

mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. A közösségi szolgálat során a 

diákok tapasztalatot szerezhetnek különféle szervezetek működésével, munkakörökkel, 

társadalmi problémákkal kapcsolatban, és kipróbálhatják magukat aktív, cselekvő, szolgálatot 

teljesítő egyénekként is. 

 

Iskolánk 2012 óta szervez, illetve koordinál közösségi munkákat. Programjainkat az évek 

során jelentősen kibővítettük a törvényi előírásoknak megfelelően. A közösségi szolgálatot az 

iskolai nevelés fontos részének tartjuk, hiszen jelentősége a személyiségfejlesztés és a 

közösségfejlesztés terén vitathatatlan. Lehetőséget kínál a szociális, társadalmi érzékenység 

kialakítására, segíti a felelős állampolgárrá válást. 

Fontosnak tartjuk, hogy a diákok érdeklődésüknek megfelelően választhassanak az iskola által 

megszervezett vagy a maguk által javasolt, és az iskola által elfogadott tevékenységek közül. 

A közösségi munka  szolgálat és tanulás egyben, melyhez a szülők hozzájárulása is szükséges. 

Törekszünk arra, hogy diákjaink minél több területen kipróbálhassák magukat, ugyanakkor 

bátorítjuk a hosszú távú kapcsolatok kialakulását is diákok és fogadó szervezetek között. 

 

Az igazgató feladatai az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban: 

- a tevékenység felügyelete, ellenőrzése 

- az együttműködési megállapodások megkötése 

- az iskolai koordinátor kinevezése 

- a koordinátor munkáját segítők körének meghatározása 

- a szervezett tevékenységek rögzítése a pedagógiai programban 

- az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos iratok kezelésének szabályozása 

- a teljesített 50 óra igazolásának kiadása 

- a tantestület tájékoztatása 

 

A koordináló pedagógus feladatai: 

- diákok felkészítése (legfeljebb 5 óra) 

- fogadó szervezetek felkutatása, kiválasztása 

- az együttműködési megállapodások előkészítése 

- a diákok közösségi szolgálati naplójának kiosztása 

- kapcsolattartás 

- tájékoztatás (szülők, diákok) 

- záró foglalkozás (legfeljebb 5 óra) 

- a teljesítés igazolása 

 



 

Az osztályfőnök feladatai: 

- tájékoztatás (szülők, diákok) 

- egyéni célok egyeztetése szülőkkel, diákokkal együttműködve 

- a közösségi szolgálati napló kitöltetése a szülőkkel és a diákokkal 

- A tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával a 

  közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység nyilvántartása (törzslap, bizonyítvány, napló) 

 

Az IKSZ szervezés menete: 

- A belépő osztályok (9. évfolyam) első szülői értekezletén (szeptemberben) az iskolai 

koordinátor tájékoztatja a szülőket a IKSZ szabályairól. 

- Az iskola weblapján (http://dioszegi-samuel.baptistaoktatas.hu/kozossegi-munka) a 

szülőknek és a diákoknak lehetőségük van tájékozódni azokról a szervezetekről, akikkel az 

iskola az IKSZ keretén belül együttműködési megállapodással rendelkezik. 

- Az egyénileg szervezett tevékenységre vonatkozó igényeket az iskola koordinátorával 

egyeztetni kell. 

- Az iskola által szervezett vagy koordinált közösségi munkákra a koordinátornál lehet 

jelentkezni. 

-  A tanuló közösségi szolgálati jelentkezési lapot tölt ki, amely tartalmazza a közösségi 

szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő 

egyetértő nyilatkozatát. 

- A Köznevelési törvény és végrehajtási rendelete értelmében az IKSZ keretében tanítási 

napokon min.1, max. 3 óra szolgálat végezhető. Tanítási napokon kívül min. 1, max. 5 óra. 

- Tanév végén az osztályfőnök, a diákok által leadott, az adott tanévben ledolgozott órák 

számát záradékban rögzíti a bizonyítványban, naplóban és a törzslapon. 

- A szülők és diákok a bizonyítványban tájékoztatást kapnak a teljesített órák számáról.  

 

Az igazolások leadásáról: 

- A teljesítésről szóló igazolásokat az alábbi határidőket figyelembe véve kell leadni az     

osztályfőnöknek vagy az iskolai koordinátornak: 

a, május 31. után, ill. nyáron végzett munkákról szólókat szeptember 30-ig 

b, szeptember és december között végzett munkákról szólókat az első félév lezárása 

előtt 1 héttel 

c, január 1. után elvégzett munkákról május 31-ig 

 

Az iskolában végezhető közösségi szolgálatról: 

IKSZ keretében végzett munkának számít: 

1. A Diószegi Napok előkészítésében való részvétel és az oktatástechnológust segítők   

(2 fő) munkája 

2. A szülők által szervezett Diószegi Gála előkészítő munkálatai 

3. Iskolarádió szerkesztése 

4. Eseti tevékenységekben való részvétel egyedi elbírálás alapján 

http://dioszegi-samuel.baptistaoktatas.hu/kozossegi-munka

