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1. BEVEZETŐ 

 

1.1. Az iskola küldetésnyilatkozata 

 

1.1.1. Az intézmény jellege, szellemi előzményei 

 

Iskolánkat az 1721-től 1948-ig működő egykori piarista gimnázium jogutódjaként 

1996-ban indította újra a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye püspöke, Bosák Nándor. A 

piaristák voltak a reformáció térhódítása után Debrecenben a katolikus hit és kultúra 

újraéledésének egyik legnagyobb hatású munkásai. Iskolájuk megszüntetése után 

negyvennyolc évig szünetelt a katolikus fiúnevelés a városban. A Szent József Gimnázium és 

Kollégium beindulásával lehetőség nyílt az újrakezdésre, illetve e munka folytatására. A 

piarista nevelési-oktatási hagyományokat követve iskolánk az általános emberi értékek, a 

kulturális-tudományos eredmények magas szintű továbbadása mellett legfontosabb 

feladatának diákjaink hitének elmélyítését, a keresztény életforma elsajátítását tekinti. Célunk 

nem az elitképzés, hanem a fiúifjúság vallásos életre, becsületes munkára való nevelése.  

2011 tavaszán intézményünk fenntartója úgy döntött, hogy bővíti a korábbi képzési 

lehetőségeket, s iskolánk koedukált intézményként működik tovább. A koedukált nevelés 

felmenő rendszerben indul meg minden korábbi és újonnan bevezetendő képzési forma 

esetén.  

Intézményünk elsősorban a katolikus családok gyermekeit szólítja meg: őket hívja a 

családban megnevezett és folytatott nevelőmunka iskolai kiteljesítésére, de mint katolikus 

oktatási intézmény vallva az egyházon belül betöltött missziós szerepünket is: szívesen 

fogadunk minden olyan diákot, aki érdeklődve fordul a keresztény hit és értékek felé és ebben 

családja is hátteret nyújt neki. 

A hat évfolyamos iskola 1996-ban két hetedik osztállyal indult, majd évről évre új 

évfolyammal bővülve a 2001/2002-es tanévre érte el teljes létszámát. Ezzel párhuzamosan a 

2003/2004-es tanévtől beindult a négy évfolyamos képzés, és a 2004/2005-ös tanévben kezdte 

meg munkáját a nyelvi előkészítő osztály (1+4 évfolyamos képzés). 2007 szeptemberében 

immár a végleges, Szent Anna u. 17. szám alatti ingatlanba, az egykori Piarista Gimnázium 

épületébe költözött az intézmény. A belül felújított épület teljes mértékben megfelel mind az 

Európai Unió ajánlásainak, mind a magyar szakhatóságok előírásainak. 2011-ben elindult az 

informatikai szakképzés, 2014-ben érettségi utáni (OKJ-s) képzési rend, 2015-től nyolc 

évfolyamos gimnáziumi képzés, 2016-tól pedig általános iskolai képzés (kéttannyelvű, illetve 

sporttagozatos). 2014-ben elkészült iskolánk sportfejlesztésének első állomása: az 

időszakosan fedett műfüves pálya, fenntartónk felújította intézményünk tornatermét, 2016-

ban kondi-park és új tornaszoba átadására is sor került.2016-tól intézményünk Szent József 

CISCO Akadémia címen csatlakozott a CISCO képzési rendszeréhez. 2014-től kollégiumunk 

lányokat is fogad, azóta minden évben bővült a lányrészleg.Az épület külső tatarozása a 

hosszú távú feladatok közé tartozik. 

 

1.1.2. Küldetésnyilatkozata 

 

Intézményünk vállalja a 6-19 éves diákok keresztény szellemben való nevelését-oktatását.Az 

általános emberi értékek, a kulturális és tudományos eredmények magas szintű továbbadása 
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mellett legfontosabb feladatunknak diákjaink katolikus hitének elmélyítését, a keresztény 

életforma elsajátíttatását tekintjük.  

Legfőbb célkitűzéseink a keresztény életformára való felkészítés, a hit nemes 

hagyományainak továbbadása, az általános műveltség bővítése, az érettségi vizsgára és a 

felsőfokú tanulmányokra való felkészítés, a munkába álláshoz, az önálló életkezdéshez 

szükséges ismeretek nyújtása. 

Oktató-nevelő munkánkban elsődleges a nevelés. Pedagógiai munkánkat illetően 

nyitottak vagyunk a változásokra, a hatékony, eredményes, minőségi munka végzésére 

törekszünk. Nevelő és oktató munkánk eredményeként kreatív, idegen nyelveket is beszélő, 

művelt embereket képezünk. 

Munkánk során alapvető célkitűzésünk, hogy diákjaink 

– elsajátítsák a keresztény életforma alapvető elveit és elemeit, mélyen megismerjék a 

katolikus hitet és hitéletet (szentmise, ünnepek, szentségek), a személyiségük fejlődését 

biztosító alapvető lelki lehetőségeket, továbbá az ezt segítő intézményes egyházi formákat 

(imádság, gyónás, lelki vezetés, lelkigyakorlat) 

– sajátítsák el azokat a szemléleti sajátosságokat, amelyek biztosítják emocionális 

egészségüket és fejlődésüket (család- és hazaszeretet, az egyház által képviselt alapelvek és 

ajánlások elfogadása, párválasztás és gyermeknevelés szempontjai) 

– tanuljanak meg tanulni, hisz nem az információk birtoklása, hanem az információk 

folyamatos megszerzésének, újracsoportosításának képessége jelenti a mai világ legfontosabb 

és legértékesebb tudását; szerezzék meg a kitartó és önálló munkára való képességet 

– képesek legyenek a különböző megmérettetéseken (nyelvvizsgán, érettségi vagy 

felvételi vizsgán) a tőlük telhető legjobb eredményeket elérni 

– egy olyan új generáció tagjai legyenek, akik az elmúlt időszak szellemi-lelki 

hanyatlásával szemben a kereszténység által vallott alapértékek mentén képesek személyes 

életük irányítására, egyházi hivatás elfogadására vagy családalapításra, a szűkebb és tágabb 

társadalmi környezetük értékes alakítására, példamutató életvitelre 

– ne az egyre növekvő testi, lelki, szellemi sötétség foglyai legyenek, hanem 

öntudatosan szemléljék önmagukat és világukat, legyen életük folyamatos része az önreflexió 

Végső célunk az európai emberi értékekre nyitott, a keresztény alapelvekben és 

élethivatásukban magabiztos fiatalok nevelése. 

 

 

1.1.3. A pedagógiai program törvényi háttere 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) (hatálybalépés dátumainak 

megfelelően: 2012. 09.01; 2013. 01. 01; 2013. 09. 01; 2014. 09. 01; 2016. 01. 01)  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.  

• 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről.  

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  

• 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel az Országos Képzési Jegyzékről  

• 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről  

• 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

végrehajtásáról.  
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• 100/1997.(VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról.  

• 20/2007. 8V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási 

rendjéről. 

• 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről.  

• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről  

• 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról.  

• 110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról  

• 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről.  

• Megyei köz-és szakoktatási terv. 

 

 

 

1.2.1. Erkölcsi elvárások a tanároktól 

 

A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Üdvösségre nevelünk. Minden 

más ezután következik. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel, 

önfegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat szerető emberekké 

váljanak, a pedagógusoknak is ilyennek kell lenniük. Hiszen „a katolikus iskola sajátos 

jellegének biztosítása nagyobb részben az ott tanítók tevékenységén és tanúságtételén múlik.” 

/Kat. Isk. 78./ Nyitott kell legyen minden értékre, amelyet beépíthet saját életébe és nevelő-

oktató munkájába. Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás, a megmerítkezés a kultúra 

szépségeiben, amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkához. Ez a munka nagy 

önfegyelmet és önismeretet igényel, de ugyanakkor a pedagógusnak vállalnia kell a diákok 

előtt teljes személyiségét, korlátait is. A hívő pedagógus számára nélkülözhetetlen a 

folyamatos elmélyült imaélet, amely segítségével erőt meríthet munkájához, hálát adhat 

sikereiért, és hordozhatja a reá bízottakat. A nem hívő pedagógusokat is a diákok szeretetéből 

fakadó humánum kell, hogy vezérelje. 

A gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. 

Meg kell érezni, melyik diáknak van éppen szüksége szerető személyes beszélgetésre, és 

melyiknek határozott szigorra. A megalázást viszont minden esetben kerülni kell. Ezt a 

munkát csak a gyermek és családja minél jobb megismerésével lehet lelkiismeretesen 

elvégezni. 

A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. Ezért kerülnie kell mindent, amely 

értéktelen, amely az aktuális fogyasztói divatot képviseli, ami csak szórakoztat, de nem nevel, 

ami üres tudást ad, de személyiséget nem fejleszt, ami Isten helyett valami pótszert akar 

nyújtani az embernek. Mindezt úgy kell tegye, hogy igazodjon a gyerekek jogos igényeihez, 

életkori sajátosságaikhoz, hogy ne elriasszon, hanem magával hívjon. 

A tanár élete összhangban kell álljon az általa és az iskola által képviselt értékekkel. 

Ezért fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. 

Ígéreteit megtartsa a diákok és a kollegák felé is. Konfliktusait emberi módon kezelje. Tudjon 

megbocsátani. Családi háttere rendezett legyen. Ezt a munkát csak magasan kvalifikált, 

hitükben képzett, a gyerekeket szerető és értő pedagógusok tudják ellátni. A pedagógus szavai 

és tettei mindig összhangban kell legyenek, hiszen mindennél nagyobb veszélyt jelent a 

gyerek számára a hamis tanúságtétel. 

Az iskolában minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus voltát, 

nem dolgozik a hitvallásos nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza a keresztény tanítást és 
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munkája közben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést az egyházra és tanítására, hiszen ez 

a diákokban meghasonlást idézhet elő. Az iskola katolikus volta, jó hírneve csak ebben az 

esetben biztosítható. 

A keresztény szellem, a tanúságtétel, az iskola lelki élete szervezése szempontjából 

elengedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógus legyen a tanári karban. A fejlődés 

előfeltétele, hogy számarányuk növekedjék. Ez sohasem jelentheti azonban azt, hogy az 

egyszínűségre kell törekedni, mert a diákok akkor tanulnak igazán sokat nevelőiktől, ha azok 

a világ sokszínűségét tudják képviselni. 

Sajnos ma még kevés a jól képzett hitvalló pedagógus. Ezért az új pedagógusok 

felvételénél mindig mérlegeljük, milyen feladatokat bízunk rá és mit várunk el tőle. Ezek 

ismeretében lehet eldönteni, hogy a képzettség, rátermettség és a vallási háttér hármas 

követelményéből melyiket milyen súllyal kell figyelembe venni. 

Az iskola vezetőségére nagy felelősséget ró a megfelelő pedagógusok kiválasztása. A 

legnagyobb jó szándék esetén is történhetnek sikertelen választások. Ezért minden új tanár 

először egy éves szerződéssel alkalmazható, amelyet a felek kölcsönös megelégedése esetén 

lehet véglegesíteni. 

Az iskola a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi előre 

meghatározott rend szerint. Nevelési értekezleteket és lelki programokat szervez és 

lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy jó hangulatban, örömmel és megfelelő 

felszereltséggel magas szakmai színvonalon dolgozhassanak. 

 

1.2.2. Erkölcsi elvárások a diákoktól 

 

A mai magyar társadalom nagyon sokrétű. Így a gyermekek is sokféle hatásnak 

vannak kitéve. Egy-egy iskola tanulóifjúsága különböző társadalmi rétegekből, családi 

háttérből, egyházból gyűlik egybe. Éppen ezért egységes erkölcsi elvárások nehezen adhatóak 

meg feléjük. Alapvető, hogy elfogadják és befogadják az iskola üdvösségre és felelős tudásra 

irányuló tevékenységét és ezt tudatosan ne akadályozzák. Tartsák be az emberi kapcsolatok 

szabályait. 

A megrendült embereké a jövő. Csak az a fiatal lesz képes ellenállni a fogyasztói 

társadalom csábításainak, csak az veszi észre a média által reklámozott tárgyak, célok 

silányságát, aki találkozott az élő Istennel. Ez a találkozás megjelöli az embert. Ehhez 

segíthetjük hozzá a fiatalt, ha megszerettetjük vele a csöndes szemlélődést a természetben, 

értékes irodalmat, műalkotást, zeneművet adunk a kezébe. 

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: „Ti vagytok a világ 

világossága.” (Mt. 5,14) 

Összefoglalva az elvárások a következők: 

 – belső igény a szentre, a szépre, a jóra, és az igazra; 

 – részvétel a vallásának megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban; 

 – tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt; 

 – mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása; 

 – alapos, rendszeres és pontos munka; 

 – a rábízott feladatok lelkiismeretes elvégzése; 

 – a házirend felelős betartása. 

Az iskola a diákok nevelését a tanórákon túlmenően különböző szakkörökkel, 

tanulmányi kirándulásokkal, sport- és kulturális események szervezésével biztosítja. Ezen a 

diákoknak erejükhöz mérten részt kell venniük. Az iskola diákszervezetei ehhez ajánlást 

készíthetnek. 
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1.2.3. Erkölcsi ajánlások a szülőknek 

 

Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. A 

szülők joga és kötelessége, hogy hitüknek megfelelő iskolába járassák gyermeküket, illetve 

ennek hiányában igyekezzenek ilyen iskolát alapítani. (vö. C.I.C.796-800. §, Grav.Ed.2. és 6.) 

Az iskola igazán egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha szülők is közösséget 

alkotnak, hiszen „a keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik.” (Kat. Isk. 53.) 

Így a gyermekek egy egyházi közösségből kerülnek be az iskola közösségébe és az iskola 

elvégzése után oda kerülnek vissza. Ez hatalmas garancia arra, hogy a gyerekeket az iskola 

után nem sodorja el az élet sokszínű áramlata. 

Az iskola a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ne 

neveljenek, tegyenek az iskola ellen, hanem erkölcsileg, szükség esetén anyagilag is 

támogassák. Iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel beszéljék meg. Az iskola 

feladata, hogy jogos problémák esetén a szülőkkel együtt megkeresse azok mindenki számára 

megnyugtató megoldását.  

Az iskola a szülőkkel igyekszik mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési 

alapelveit. Ezt a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni. Ennek formái a 

szülői értekezletek, szülői fórumok, szülői levelek, szülői lelki napok, ahol egy-egy témát a 

nevelők és a szülők közösen megvitathatnak és természetesen a személyes beszélgetés. Az 

iskola elvárja, hogy a szülők ezeken aktívan részt vegyenek, hogy maguk is fejlődjenek hitben 

és tudásban ezzel példát mutatva gyermekeiknek. 

 

2. Az intézmény adottságai 

 

2.1. A diákok 

 

Intézményünkbe olyan fiatalok nyernek felvételt, akik többnyire keresztény családok 

gyermekei. A többgyermekes családok (kb. 30%) elég nehéz anyagi körülmények között 

élnek (szociálisan hátrányos helyzetű 15%). Az ismereteink szerint szegényebb gyerekeket 

(illetve rajtuk keresztül a családjukat) igyekszünk a lehetőségek szerint szociális 

támogatásban részesíteni (pl. alapítványi támogatás, pályázat támogatása stb.). Az iskola nem 

tesz semmilyen elvi különbséget a különböző társadalmi rétegekből származó diákjai között, 

felvállaljuk a hátrányos helyzetben élő családok gyermekeit is. 

A családok egy része nem elkötelezetten vallásos, de tudatosan választják 

intézményünket, mert úgy gondolják, hogy nálunk biztosított a gyermek lelki, erkölcsi, 

szellemi fejlődése. 

Minden gyermekben van érték, van tehetség, a pedagógus feladata, hogy ezt 

észrevegye, fejlessze, segítse képességei kibontakoztatását. A továbbtanulási mutatók jelzik, 

hogy ezt mennyire sikerül megvalósítani: érettségizett diákjaink közel 90%-a tanul tovább 

egyetemen, főiskolán, s a többség államilag elismert nyelvvizsgával is rendelkezik. 

 

2.2. A nevelőtestület 

 

Civil tanárok alkotják közösségünket, lelki vezetőnk egy katolikus pap. Többségében 

fiatal, a pedagógus pálya iránt elhivatottságot érző pedagógus foglalkozik a diákokkal, akik 

törekednek arra, hogy igényes, eredményes, megbízható szakmai munkát végezzenek. 
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Érzékenyek, fogékonyak az újra, a másra, igyekeznek nemcsak szakmai, de módszertani 

tudásukat is fejleszteni, gyarapítani. Szívesen vesznek részt továbbképzéseken, legyen az akár 

más országban (idegen nyelvszakosok). 

A tapasztaltabb kollégák (közöttük pl. vizsgaelnökök is vannak) szívesen látják el jó 

tanácsaikkal fiatalabb kollégáikat, akik ezt örömmel fogadják. Mind az iskolai, mind a 

kollégiumi légkör jó, családias a hangulat, mindenki figyel a másikra, ha szükséges, segít. A 

tanárok érzik a gyermekek iránti felelősségüket, nagy szeretettel, figyelemmel fordulnak 

feléjük. 

 

2.3. Alapvető hangsúlyok 

 

2.3.1. Kereszténység 

 

Iskolánk nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. 

A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a 

szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. 

Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, 

ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék 

magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára. 

 „A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a 

katolikus tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és 

becsületes életükkel.” (CIC 803.) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak 

megfelelően tehát: 

– keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét, 

– a nevelő jelleg dominál, 

– a nemzeti értékeket szolgálja, 

– fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak. 

 

2.3.2. Magyarság 

 

Minden ember adott nyelvi, kulturális közegben él. Ez alapvetően meghatározza 

gondolkodásmódját, világlátását, magatartását. Aki ezt elveszti, vagy akiben ez nem alakul ki, 

az gyökértelen lesz. Sok fontos, emberformáló értéktől foszttatik meg. 

A feladat óriási. Először meg kell tanítani a diákokat a helyes beszédre, olvasásra, 

fogalmazásra, önkifejezésre. Meg kell ismertetni ehhez irodalmunk nagyjait. Nagy hangsúlyt 

kell fektetni a szép beszédre. A magyar jól artikulált, lassú nyelv. Ezt a mai rohanó világban 

újra kell tanulni. 

Népi, paraszti kultúránk egész embert kívánt. Döbbenetes mi mindenhez értettek 

eleink. E sokféleségben minden ember megtalálhatta az önkifejezés lehetőségeit. A faragás, 

fonás-szövés, fazekasság, éneklés, zenélés, a közös tánc mind ezt szolgálták. Az ünnepek 

kiemelkedő eseményei voltak elődeink életének. Rendszerbe fogták a hétköznapok világát. 

Ma sok jó kezdeményezés van, amely ezek továbbadását célozza. Ebbe a folyamatba 

be kell kapcsolni iskolánkat táncházak, népdalkörök, énekversenyek, kézműves foglalkozások 

szervezésével. Fel kell kelteni a diákok érdeklődését már kis korban. Ezt csak úgy érhetjük el, 

ha a tanárok is megfelelő képzést kapnak, ha ők is szeretik kultúránkat, ha ők is járják az 

országot, hogy minél több helyet megismerjenek. Erre nem lehet egységes programot 
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megadni. Életformává kell tenni az iskolában. Ezt szolgálhatja a határon kívüli magyarsággal 

való kapcsolat felvétele is. 

Az iskolai oktatásban, főleg a humán tárgyakban, valamint az ünnepekben nagyon sok 

nemzeti öntudatra nevelő lehetőség van. Ezeket ki kell használni. Ahol lehet, be kell építeni a 

tananyagba. Meg kell ismertetni és szerettetni diákjainkkal kultúránkat, nyelvünk kincseit, 

hazánk tájait és természetesen elődeink nagyjait. 

 

2.3.3. Az egyházi életre nevelés lehetőségei intézményünkben 

 

Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. A 

mindennapi életbe beépülő lehetőségek: 

A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (VeniSancte, Te 

Deum). 

Napi ima: a tanítás kezdetén tanulók az osztályfőnökkel, a végén az éppen azt az órát 

tanító pedagógussal közösen imádkoznak. 

Osztálymise: a kollégium kápolnájában az osztályfőnökök, a prefektusok 

szervezésében alkalmanként kerül rá sor. 

Esetenként a szülői értekezleten a plébánia káplánja szól a szülőkhöz a vallásos 

neveléssel kapcsolatos feladatokról, nevelési elvekről. 

Egyházi kiadású könyvek vásárlásával is bővítjük az iskola könyvtárát. 

Az iskola rendszeresen járatja a katolikus újságokat, folyóiratokat. 

Az osztályfőnöki órák tartása a katolikus kerettanterv szerint történik. 

A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja 

a hit ébresztése, a diákok személyes istenkapcsolatra vezetése.  

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk 

szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és 

magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep 

szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, és 

stabilitást adnak. 

 

3. Az iskola nevelési programja 

 

3.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

 

3.1.1. Pedagógiai alapelvek 

 

A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. 

Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. „a 

katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók 

tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”1 

                                                 
1        A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a 

szokásautomatizmusoknak: a rendszerességnek, a napi, heti éves ritmus kialakításának. Ezek 

kialakítására kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre fordított energia sokszorosan 

megtérül. 

Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban 

mindig indokolt legyen. 

Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az 

emberi morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség 

harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél. 

Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a pontosság, a 

fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt vevő diákokra és 

pedagógusokra egyaránt vonatkozik. 

Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez fel.  

 

3.1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka célja 

 

Iskolánk pedagógiai munkájának célja: 

– A diákokat segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt 

emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős 

polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. 

– Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a 

tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága. 

– A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs 

képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének megalapozása. 

– A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető 

képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

– Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő. 

– A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze. 

– Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, 

saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja. 

– Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze 

a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást. 

– A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat. 

– Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem 

fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt. 

– Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat) 

– Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (táncház, 

népdalkörök, kézműves foglalkozások, stb.). 

– A kulturált szórakozás igényének kialakítása.  

 

 

3.1.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai 

 

A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény 

szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a 

társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.” 2Ezért iskolánk feladata:  

                                                 
2 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal 
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 Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a 

hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai munkában 

és a tanórán kívüli tevékenységekben: tanulószoba, szakkörök, kirándulás, erdei iskola, 

iskolaújság, táborok, tánciskola. 

 Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a 

morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, 

tantárgyak elsajátítása során. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek 

kibontakozását. 

 Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési 

helyzeteket.  

 Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó 

példákat. 

 Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép 

kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott 

feladatok alapján. 

 Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal 

rendelkező alkotó (kis)közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 

empátiáját. 

 Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szocio-

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 

 

Összegezve: 

 

Nevelési céljaink, feladataink: általános iskola, gimnázium 

 önismeret, kapcsolatokéskonfliktuskezelés 

 magyarságtudatkialakítása, fejlesztése 

 a szülőhelyés a hazamúltjánakésjelenének, nemzetihagyományaink, 

népikultúránkmegismerése (pl. a rajz-, ének-, történelem-, irodalomórákon, 

néptáncórákon) 

 véleményalkotás, felelősmédiahasználat 

 kötelességteljesítés 

 családiéletrenevelés, hűség 

 azintézményés a családkapcsolatánakápolása, a kölcsönösbizalomraépülőpárbeszéd 

 kiépítéseésfenntartása. 

 azélettisztelete a születéstől a halálig 

 egészségeséletmód 
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 atanulókkörnyezeténekrendbentartására, 

védelméreirányulótevékenységekgyakoroltatása 

 atermészetiésmesterségeskörnyezetápolásaésmegóvása. 

 az ember és a természetkölcsönösegymásrautaltságánakmegismerése, 

korszerűökológiaiszemléletkialakítása. 

 kulturáltság 

 az iskolai hagyományok megismerése és ápolása 

 

Oktatási céljaink, feladataink: általános iskola és gimnázium 

 alapkészségekkialakítása, megalapozásaésfejlesztése 

 tehetségígéret, tehetséggondozás, egyénifejlesztés, felzárkóztatás 

 a tanulásifolyamatbanakadályozotttanulókfejlesztése, korrepetálása 

 eredményestanulásimódszerekmegismertetése 

 afolyamatosönképzésképességénekésigényénekkialakítása. 

 asikeresközépiskolai, felsőfokútovábbtanulásmegalapozása. 

 életkornak, fejlettségnekmegfelelőszellemiterhelésbiztosítása. 

 egyéniéscsoportostanulásmegtanítása, aholazerősebbsegíti a gyengébbet 

 a logikusgondolkodásra, a tényekkritikusértelmezésérevalóképességfejlesztése 

 azegészéletenáttartótanulásigényénekkialakítása 

 humánképzés 

 beszédközpontúnyelviképzés, külföldicserekapcsolatok, projektek 

 

 

3.1.4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

 

 Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori 

sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, 

felkészültségéhez. 

 Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások 

kombinációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást, 

jutalmazást. 
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 Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a 

nevelő-oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött 

szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el: 

– A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, 

tudatosítás). 

– A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, 

játékos módszerek, gyakorlás). 

– A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret). 

– A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény 

megerősítése, honorálása. Nagy motiváló erő, ezért helyes mértékkel és jó időben kell 

alkalmazni. 

Formái: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalomkönyv, tárgyi 

jutalom, táborozás, ösztöndíj, tanulmányút. 

A büntetés akkor hatékony, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé 

válásának megakadályozása és a diák helyes irányba terelése. 

Formái: szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott rendreutasítás, 

osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás, 

nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos osztályba való áthelyezés. 

A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, 

ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom). 

 

3.1.5.Képzési rendünk 

 

3.1.5.1. Általános iskola 

Az elsős diákokat a magyar-angol két tanítási nyelvű tanterv illetve a 

tehetséggondozó komplex sportprogram szerint oktatjuk.  

A kéttannyelvű tanterv azt jelenti, hogy nem csak az idegen nyelvet, hanem a 

tantárgyak egy részét is angolul tanítjuk. Célunk, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást 

egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük, a tanulókat megtanítsuk az idegen nyelven való 

tanulásra, képessé tegyük őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk 

aktív használatára. 

A gyerekek a heti 5 angolórán kívül minden évfolyamon 3 tantárgyat tanulnak angol 

nyelven. Ezek a következők: ének, rajz, technika. 

A nyelvi program lényege a gyerekek motiválása, megnyerése a nyelvtanulás számára. 

Az angolul oktatott tantárgyak kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait és nyelvi 

szintjét tartottuk szem előtt. A korai szakaszban az angol nyelv és a tantárgyak célnyelven 

történő tanulása egyidejűleg kezdődik. A kicsik az első évfolyamon még nem tanulnak 

angolul írni és olvasni, a nyelv oktatása szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodik. A 

készségtárgyak (rajz, ének, technika) vonzó tevékenységekkel párosulnak: játékok, dalok, 

mondókák, mesék, rajzok, szerepjátékok és szituációk segítik a nyelvtanulást. 

A nyelvtudás szintjének emelkedésével lehetővé válik új tantárgyak bevezetése, a 

nyelvi kifejezőkészség együtt fejleszthető a tantárgyi tartalommal. A későbbiekben 

egyenletesebb a négy készség (beszédértés, beszéd, olvasás- és íráskészség) használata, a 
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diákok kommunikációja oldottabb, megtanulják gondolataikat, véleményüket idegen nyelven 

kifejezni szóban és írásban egyaránt. 

Az új információk és témák sokaságával jelentősen gyarapszik a tanulók szókincse. A 

nyolcadik év végére a diákok nyelvtudása eléri a középfokú szintet, így többségük sikeresen 

leteszi a nyelvvizsgát. A két tanítási nyelvű program segít abban is, hogy tanulóink 

elsajátítsák a különféle nyelvtanulási technikákat, megismerjék saját tanulási stílusukat, így 

könnyebbé válik más idegen nyelvek tanulása. 

A báb- és drámajáték lehetőségeivel kibontakoztatjuk a gyerekben rejlő képességeket, 

készségeket, színesebbé tesszük a tanórákat.  

A sportprogram az elsősöket a testnevelés és sport változatos, élményszerű 

megszerettetése mellett a sporttehetségek felkutatásában és hosszú távú támogatásában segíti. 

A tehetséggondozó programot úgy indítjuk, hogy jól képzett és többéves gyakorlattal 

rendelkező kollégáink lehetőséget biztosítanak diákjaink számára, hogy számos sportággal 

megismerkedjenek. Általános képességfejlesztés keretén belül kerül sor a labdás ügyesség, az 

atlétikus mozgáskészség és a koordinációs képességek fejlesztésre. Sportág-specifikus képzést 

is biztosítunk az alábbi sportágakban: atlétika, torna, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda. A 

tradicionális sportok közül az íjászat alapjait is elsajátíthatják a nálunk. A heti 5 óra 

testnevelés mellett délutáni sportfoglalkozásokkal egészítjük ki az élményszerű sportképzést. 

3.1.5.2. Gimnázium 

 

3.1.5.3. Szakgimnázium 

 

3.1.5.4. Érettségi utáni (OKJ) képzés 

 

3.2. A személyiségfejlesztés és kompetenciák 

 

3.2.1. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

 A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni 

Istent, szeretni embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok 

megerősödnek, fogékony lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre. 

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: „Ti vagytok a világ 

világossága.” (Mt 5,14) 

A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus 

életében mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő 

szenteket és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, 

hogy a nyolc boldogság, a szeretethimnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük 

részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú 

korig hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, 

mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való 
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viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti 

kapcsolatig. 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 

Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok: 

– Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. 

– A megismerés képességének fejlesztése. 

– Az önismeret, a céltudatosság kialakítása. 

 

A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok: 

– Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. 

– A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra 

késztető érzelmek kialakítása. 

– Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink továbbá: 

– A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, 

valamint az ezekre épülő differenciálás. 

 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál 

elsődleges szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények 

meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Nevelési programunk 

összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok: 

– A színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka. 

– A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodás képességét, 

együttműködési készségét fejlesszék, eddzék akaratukat. 

– Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

 

Kialakítandó személyiségjegyek: 

– A helyes önértékelés  

– Az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük 

– Józan, megfontolt ítélőképesség  

– A mások felé való nyitottság, befogadóképesség  

– A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében  

– A szelídség, az alázat, a türelem  

– Alaposság kialakítása  

– A mértékletesség 

– A bűnbánatra való készség 

– A belső csendre, elmélyülésre való igény  

– Hűség Istenhez és embertársainkhoz  

– Felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt 

 

Elvárásaink tanítványainktól a következők: 

– Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban. 

– Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt. 

– Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása. 

– Alapos, rendszeres és pontos munka. 

– A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése. 

– A házirend felelős betartása. 
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3.2.2. Emberi kompetenciák 

 

Az egész életen tartó tanulást lehetővé tevő kompetenciák fejlesztése a nevelés kiemelt 

területe. A korszerű alapműveltség birtokba vétele, az alapkészségek elsajátítása az 

ifjú generációk feladata. A 20. századi felgyorsult világban az iskola adaptálja az új 

tanítás-tanulási stratégiákat, a kompetenciafejlesztés módszereit, az IKT-

eszköztárának alkalmazását. A pedagógus munkája a teljes emberre kiterjed, a tanuló a 

fizikai/gazdasági, a társas/érzelmi, a szellemi/értelmi és spirituális dimenzióinak az 

„igazság munkatársa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. A kulcskompetenciák fejlesztése 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti alaptanterv alapján történik. 

 

1. ábraA felnőtt személyiség értékeit bemutató ábra  

(Piarista Pedagógiai Napok, Kecskemét 2009.) 
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Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését 

és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az 

élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős 

tevékenységek során.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 

tevékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelelően.  

 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E 

kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, 

mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz 

kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását 

(képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést az alkalmazásra. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló 

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, 

előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és 

szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását tekintjük műszaki kompetenciának.  

E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az 

ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

 

Digitális kompetencia 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a 

virtuális kapcsolatok megkülönbözetését.  

 

Hatékony, önálló tanulás 

Minden műveltségi területen az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes 

kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az 

idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek 

megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását 

jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a 

munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.  

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel 

és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a 

magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt 

a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, 
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konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, 

hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását 

felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – 

így a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a 

kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és 

a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít 

és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését, mely minden műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, 

mint a művészi önkifejezés, a műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése 

mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és 

kiaknázása. 

 

 

3.2.4. További releváns kompetenciaterületek 

 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában: 

 Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb 

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a 

komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a 

fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá az egészségmegőrzést 

is szervesen magában foglalja.      

 Környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál. 

 Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása (szociális kompetencia). 

 Tanulásirányítás – önálló tanulás képessége. 

 Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés 

képessége),amelynek szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás.  

 Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, 

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák), elsősorban az 

etikai alapú megközelítésmód paradigmája. 

 Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem 

irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más 

nyelvi-vallási etnikumok diszkriminációjára. 
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3.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

3.3.1. Alapelve, célja 

 

– Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

– Fejlessze az életvezetési képességeket. 

– Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 

– Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 

– Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 

– Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára. 

– Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 

 

3.3.2. Területei 

3.3.2.1. Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával 

 

– Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 

– Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében, 

Kollégiumunkban főzőkonyha üzemel, így gyermekétkeztetés is folyik 

intézményünkben. 

Az étrend összeállításakor a következőkre figyelünk: 

– minden nap van tej, tejtermék valamilyen formában, 

– növényi eredetű zsiradékot használunk; 

– hetente legalább egyszer van főzelék, főzelékféle 

– minden héten fogyasztunk gyümölcsöt; 

– elsősorban fehérhúsokból készül az étel; 

– az étkezések fajtái: 

  általános iskola:  tízórai, ebéd, uzsonna 

gimnázium - ebéd 

  kollégium - reggeli, ebéd, vacsora 

Az étrend kialakításában figyelembe vesszük az egyházi előírásokat. 

– Öltözködés, 

– Higiénia, tisztálkodás, 

– Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanórai és a 

tanórán kívüli nevelésben, 

– Ésszerű napirend kialakítása. 

 

3.3.2.2. Szűrővizsgálatok 

pl: gerinc, szemészet, fogászat, hallás, stb. 

 



25 

 

3.3.2.3. Külön programok szervezése 

Egészségnevelési nap, verseny szervezése 

 

3.3.2.4. Az egészségnevelés színterei 

 

a) Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

 

Példamutató iskolai hatás 

– Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő, élő sarok kialakítása,  

– A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

– Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni torna, 

reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés, stb., 

– Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend 

összeállításában való részvétel, 

– Az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítő élelmiszerek árusítása, 

– Iskolai médiumok „egészség” rovatai. 

 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

– Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, 

biológia óra, egészségtan modul, stb. 

– Erdei iskola 

– „Egészségnapok” (felvilágosító-preventív előadásokkal) 

 

b) A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 

– Szakkörök  

– Egészségnevelési akciók  

– Nyári táborok  

– Előadások, kiállítások 

– Rendszeres, egészséges környezetben (pl.: hegyekben) végzett túrák, 

kirándulások. 

 

3.3.2.5. Módszerek és eszközök: 

- elsősorban részvételen alapuló oktatási technikák  

- egészségügyi szűrések (iskolaorvos, védőnő)  

Elsősorban részvételen alapuló oktatási technikák:  

- kerekasztal-vita,  

- szerepjátékok  

- magyarázó jellegű előadás  

- megfigyelés  

- ötletek szabad áramoltatása, ötletbörze,  

- relaxációs módszerek,  

- testi nevelés, testedzés  

- állapotfelmérés előzetes és utólagos tesztekkel,  

- egészségnevelő plakátok  

- faliújságok  
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3.3.2.6. Az egészség megőrzése érdekében egészségnevelési programunk 

a következő témakörökre épül: 

- személyi higiéné  

- egészséges életvitel  

- egészséges táplálkozás  

- emberi kapcsolatok  

- szexuális nevelés  

- környezet és egészség  

- betegségmegelőzés  

- káros szenvedélyek  

- biztonságra nevelés (balesetek megelőzése, kockázatok, veszélyhelyzetek 

felismerése, helyes döntések)  

- korszerű fogyasztási szokások kialakítása (reklámok, média hatása)  

 

3.3.2.7. Sikerkritériumok 

A tanulók az egészségfejlesztés terén szerzett ismereteik, készségeik és 

jártasságaik birtokában felismerik a kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségét.  

Tisztában vannak azzal, hogy a mindennapi életvezetés, az életmódbeli szokások 

fogják döntő mértékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat.  

A mindennapi mozgás belső igénnyé válik számukra.  

Rendelkeznek olyan kommunikációs készségekkel, amelyek segítik őket az 

egészségüket támogató döntések meghozatalában, konfliktusaik kezelésében. 

 

3.3.2.8. Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők 

 

Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, iskolaorvos, 

védőnő. 

Orvosi ellátás: a hatályos jogszabályok értelmében minden tanévben a területileg 

kijelölt orvos látja el az iskolaorvosi teendőket. 

Rendelési idő: havonta egy alkalommal – évente egyeztetett napon – 800-1200 óráig 

az orvosi szobában. 

Feladata: általános szűrői vizsgálatok, látás-, hallás-, ortopédszűrés, meghatározott 

évfolyamon a tanulók általános vizsgálata, szükség esetén szakorvosi vizsgálat kérése, az 

ÁNTSZ által előírt oltások beadása, adott esetben akut ellátás. 

A kollégista diákok betegellátása a körzeti orvosi rendelőben történik korcsoportok 

szerint (14 év alatt, 14 év felett). 

Fogorvosi ellátás az iskolafogászaton, minden évfolyam szűrővizsgálata alkalom 

szerinti időegyeztetés alapján történik. 

Szakorvosi ellátás komolyabb esetekben - orvosi javaslatra - a Klinikákon vagy a 

kórházban történik. 

Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési 

Tanácsadó, Sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők. 
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3.3.2.9. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.  

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás esetén 

annak elhárítása, vagy a további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az 

észlelő személy.  

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, hogy helyes alkalmazásával 

lehetővé váljon az időveszteség minimálisra csökkentése, mely a maradandó 

egészségkárosodás nélküli túlélés alapvető feltétele.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek oktatás keretein belül a diákok megismerkednek 

többek között a 'Ne árts!' elvvel, a veszélyeztető állapotokkal, a keringés és légzés 

megingást okozó kórképek ellátásával, az alapszintű újraélesztéssel, a sérülések 

osztályozásával, a különböző sérülés- és betegségcsoportok alapvető elsősegély-

nyújtási ismereteivel, a segítségkérés alapelveivel, a hatékony csapatmunkával.  

Az oktatás során a következők elsajátítása válik lehetővé:  

• telefonon történő segítséghívás és a vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes 

megválaszolása  

• stabil oldalfekvés és egyéb elsősegély-technikák  

• kisebb sebek ellátása, kötözése  

• közlekedésbiztonság 

• veszélyes gyógyszerek és mérgező növények 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 

A képzés gerincét a szituációs gyakorlatok adták.  

A gyakorlatok esetmegbeszéléssel zárulnak, mely a feladatok közös elemzése nyomán  

lehetőséget nyújtanak a helyesen megoldások, megfelelő teljesítések megerősítésére, 

illetve az esetlegesen előforduló hibák, tévedések korrekciójára.  

Nagy hangsúlyt fektettünk emellett a szituációs játékok során megélt pszichés élmények 

feldolgozására, valamint az elsősegélynyújtóra nehezedő stressz megfelelő kezelésének 

fontosságára is felhívjuk a figyelmet. 

 

 

4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai 

közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az 

iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal 

végső céllá.” 3 

                                                 
3 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 34. oldal 
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A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe 

kell vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, 

viselkedésével, beszédstílusával. 

 A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi 

nevelés területei: 

– Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

– Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: tanulószoba, szakkörök, lelkigyakorlatok, 

zarándoklatok, kirándulások, erdei iskolák 

– Diákönkormányzati munka 

 

4.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

– A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével. 

– A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása. 

– A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes 

cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével). 

– A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. 

– Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, 

kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése. 

– Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és 

nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja, 

 

4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

– A lelkigyakorlatok, zarándoklatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését. 

– Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

– Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a 

különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a 

közösséghez való tartozás érzését. 

– A sokoldalú és változatos fogalakozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves) 

járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

– A séták, a kirándulások, erdei iskolák mélyítsék el a természetszeretetet és a 

környezet iránti felelősséget. 

 

 

4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

– Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, 

amellyel nem sérti az egyéni érdekeket. 

                                                                                                                                                         
 



29 

 

– Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

– Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 

 

4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során: 

 

– Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi 

személyiségekkel, külső szakemberekkel. 

– Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, 

az együttműködést. 

– Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív 

irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére. 

 

5.A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 
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 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az 

igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe 

véve. 

5.1. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

 

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

6.1.  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy képességének 

megfelelően teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumaiért, de nem is 

képessége fölött, mert attól neurotikus, szorongó lehet. A pedagógus magatartásán, tapintatán 

múlik, megtanulja-e a jobb képességű gyermek, hogy gyengébb társát is meghallgassa, 

segítsen neki, a gyengébb képességű fiatal pedig érezze, hogy elfogadják és szeretik őt. 

Minden diák megtapasztalja, hogy nem a teljesítményéért fontos ő Istennek és nekünk, 

hanem saját magáért. Csak ebben a légkörben értik meg, hogy a kudarc szükséges velejárója 

az életnek, s a helyes önismeret szempontjából rendkívül fontos. 
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A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. 

 Ezért kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. 

 Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a 

figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. 

 E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a 

legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó 

intézményekkel és szakemberekkel. 

 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

  

– Emelt szintű tantárgyak tanítása 

– Differenciált tanórai munka 

– Tehetséggondozó szakkörök  

– Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  

– Felkészítés középiskolai, ill. felsőfokú tanulmányokra  

– Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése 

– Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésükről. 

  

6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

jelentős –a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő – 

különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok 

ismeretében, személyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásainak, a vallásgyakorlás 

külső formáinak ismeretében.  

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató 

programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 

Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény 

gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk 

fel. 

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és 

áldozatosságot kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak 

feltárását, a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli 

felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, 

szervezését és kivitelezését. 

Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a korábban 

lemaradó tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való 

törekvés a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. 

E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, illetve a kezdő 

gimnáziumi osztályoknál a szintre hozás. 

 

A pszichésen iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok 

dominanciája jellemző. Az ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és 

emlékezetet igényel. A szándékos emlékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban 

befolyásolja. 

A felzárkóztató programok elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a beszéd 

megfelelő fejlesztése. 



32 

 

 

6.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók 

fejlesztését, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is 

gátjává válhat. 

 

 Iskolánk feladata: 

– A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének 

feltárása. 

– A fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal. 

– A megfelelő beilleszkedés hatékony segítése. 

– A szülők segítése a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában. 

 

Ennek érdekében fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, 

együttműködési, kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását, konfliktuskezelői képességét. 

 

A fejlesztés színterei az iskolai, az osztályközösségi, a hitéleti programok. 

Az elérendő cél a tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, 

kezdeményezőkészségének, csoportmunkára való alkalmasságának kialakítása. 

 

6.4. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 

Az ifjúságvédelmi felelős és a tanulók személyes kapcsolatainak egyik fő célja az 

ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus 

közreműködik az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Az ifjúságvédelmi felelős 

gondoskodik az ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok megismertetéséről, mind a 

pedagógusok, mind a tanulók körében. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető 

feladata, hogy segítse a pedagógusok munkáját. Ezen belül feladatai közé tartozik különösen:  

 

• tanulók tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről,  

amelyekhez a problémáik megoldása érdekében fordulhatnak  

• részt vesz a veszélyeztető okok feltárásában  

• veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot  

 

Az intézmény ifjúságvédelmi feladatait közvetlenül az ifjúságvédelmi felelős látja el az  

osztályfőnökök segítségével.  

Az iskola ifjúságvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

A diákok fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére.  

 

Iskolánk alapvető feladatai az ifjúságvédelem területén:  

• fel kell ismerni, és fel kell tárni a diákok problémáit  

• meg kell keresni a problémák okait  



33 

 

• segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához  

• jelezni kell a felmerült problémát a megfelelő fórumon.  

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk  

együttműködik a területileg illetékes:  

• gyermekjóléti szolgálattal  

• családsegítő szolgálattal  

• polgármesteri hivatallal  

• orvossal 

• ifjúságvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal  

 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják az 

ifjúságvédelem céljainak megvalósítását:  

• felzárkóztató foglalkozások  

• tehetséggondozó foglalkozások  

• indulási hátrányok csökkentése  

• differenciált oktatás és képességfejlesztés  

• pályaválasztás segítése  

• személyes, egyéni tanácsadás  

• kollégiumi férőhelyek biztosítása  

• egészségügyi szűrővizsgálatok  

• tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások)  

• tájékoztatás a segítő szolgálatokról, szolgáltatásokról  

• tájékoztatás a jogszabályokról (diákok – nevelőtestület)  

• felvilágosító munka (osztályfőnöki órák) a káros szenvedélyekkel kapcsolatban 

6.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek 

kerültek. A nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy többsége 

nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a 

helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni. 

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a 

nehezebb körülmények között élőket.  

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, 

mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. 

Megvédi őket az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől.  

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek 

számára nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek 

előtt. Ezekre a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó 

magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott 

törődést a tanulóval.  

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, 

hogy a gyermek és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket 

megillető jogok érvényesülését, védő–óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében.  

Ezt a tevékenységet a gyermekvédelmi felelős koordinálja. Folyamatos kapcsolatot 

tart az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével és az osztályfőnökökkel. Családlátogatáson 
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vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. Kapcsolatot tart a különböző 

gyermekvédelmi szervezetekkel. 

 

Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai: 

 

– A gyerekek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) meglétének 

figyelemmel kísérése. 

– Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a 

családon belül és a családon kívül. 

– A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása 

az iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken. 

– A tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés, stb.). 

– Segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és 

anyagi helyzetétől függően. 

– A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásának 

folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése. 

 

A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony 

intézkedést kell tennie! 

 

Meg kell vizsgálnunk, 

– hogy a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi, 

érzelmi, értelmi fejlődését. 

– hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása. 

– hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlődésére 

káros életmódot. 

– hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek, egyéb támogatások 

igénybevételét. 

– hogy folyamatos ellenőrzést igényel-e a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

környezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése. 

– hogy szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez, 

pályaválasztásához és eredményes beiskolázásához. 

– hogy tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek őszintén 

feltárhatja problémáit. 

 

A szociális hátrányokat az alábbi tevékenységi formákkal szolgáljuk: 

 

– tehetséggondozó programok szervezése, 

– kis létszámú osztályok szervezése, 

– tanuló szobai ellátás biztosítása, 

– szülők, családok életvezetési gondjainak segítése, 

– a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása, 

– hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz, táborozásokhoz, erdei iskolákhoz, 

– drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása, 

– felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, 

részvétel a pályázatokon. 
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A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik az érintett családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a 

Családsegítő Szolgálattal, a gyermekorvossal és a védőnővel. 

 

 

 

7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

Az intézmény növendékeinek közösségét diákönkormányzat képviseli intézményünkben,  

így a diákönkormányzat által biztosítja az iskola a lehetőségét, hogy a tanulók összességét  

érintő ügyekben tájékozódhassanak, valamint azokban a kérdésekben, melyekben a 

jogszabályok erről rendelkeznek egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolhassák.  

A diákönkormányzat legfelsőbb szerve a diákközgyűlés, melyet évente egy alkalommal a 

diákönkormányzat kezdeményezésére össze kell hívni. A fórumon a tanulók élhetnek a 

jogszabályokban biztosított demokratikus jogaikkal. A közgyűlések közötti időszakban a 

diákönkormányzat munkáját a diákvezetőség irányítja, amelyet az osztályok diákvezetősége  

választ egy tanévre. 

 

8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös 

bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a 

koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és 

ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

 

 

 

8. 1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

– A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

– A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

– Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az osztályfőnökök 

folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat. 

– A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

ill. választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

– A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan tájékoztatják. 
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8.2.  A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

– Családlátogatás  

– Szülői értekezlet  

– Fogadó óra  

– Nyílt tanítási nap  

– Írásbeli tájékoztató  

– Szakkörök indítása 

– Előadások szervezése 

– Közös kirándulások 

– Pályaválasztási tanácsadás 

– Közös lelki nap 

– Közös zarándoklatok 

– Plébániával közös programok 

 

A szülők részéről elvárhatjuk: 

– Aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

– Ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz, 

– Őszinte véleménynyilvánítást, 

– Együttműködő magatartást, 

– Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést, 

– Érdeklődő, segítő hozzáállást, 

– Szponzori segítségnyújtást. 

 

A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: 

– Közös rendezvények (pl.: karácsonyi ünnepség, farsangi bál, stb.) szervezése a 

szülők és pedagógusok részvételével. 

– Osztály-család közös hétvége. 

– A szülői munkaközösség működésének nincsenek hagyományai intézményünkben, 

ennek létrejöttét a szülők kezdeményezhetik. Egy jól működő szülői munkaközösség 

eredményesen segíthetné mind a gimnáziumban, mind a kollégiumban folyó nevelő-

oktató munkát. Nyitottak vagyunk, ha igénylik a szülők, segítségünket is felajánljuk 

ennek a feladatnak a megoldásában. 

 Intézményünkben jelenleg szülői képviseleti rendszer működik, ahol önkéntes 

vállalás alapján szülőképviselők érvényesítik a szülői jogokat az intézmény felé. A 

konzultáció alapesete a szülőképviselők és az osztályfőnöki munkaközösség 

közötti kapcsolatfelvétel, illetve az ennek nyomán szükséges intézményi egyeztető 

fórumok (tantestületi értekezlet, vezetőségi gyűlés) összehívása. 

 

9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
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9.1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

9.1.1. A vizsgaszabályzat célja 

 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 24. A tanuló 

tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása.  

 

A fenti rendeletben foglalt szabályozás szerint:  

 

65. § (5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a 

szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai 

programjában kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik 

– vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és 

tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. 

 

9.1.2. A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

 

Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi 

teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja 

szerint nem lehetett meghatározni a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő 

alatt (tanév összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.  

A tanulmányok alatti, szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető.  

 

9.1.3.A vizsgaszabályzat hatálya 

 

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

- osztályozó vizsgákra  

- különbözeti vizsgákra  

- javító vizsgákra  

- és pótló vizsgákra  

vonatkozik.  

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:  

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik,  

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,  

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.  

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.   
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Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira.  

 

9.2. A javító, a pótló, a különbözeti és az osztályozó vizsgák szabályzata 

 

A tanuló javítóvizsgát tesz, ha 

• ha továbbhaladásának szükséges feltételeként a nevelőtestület ezt a döntést hozta.  

A tanuló pótló vizsgát tesz, ha 

• ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/pótló/különbözeti  

vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített  

vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az  

igazgató jelöli ki.  

A tanuló különbözeti vizsgát tesz, ha 

• tanulócsoportot kíván változtatni, és az intézményvezető a változtatás feltételeként a 

különbözeti vizsga letételét szabja,  

• intézményünkbe való átvételét kérelmezi, és aintézményvezető az átvétel 

feltételeként a különbözeti vizsga letételét szabja.  

A tanuló osztályozó vizsgát tesz, ha:  

• magántanulói jogviszonyban áll az intézménnyel,  

• 250 óránál többet hiányzott igazoltan, és a nevelőtestület engedélyezte az osztályozó  

vizsga letételét,  

• hiányzásának mennyisége egy tantárgyból meghaladta az évi óraszám 20%-át, és a 

nevelőtestület engedélyezte, hogy osztályozó vizsgát tegyen  

• előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni,  

• felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól,  

• tanulmányi idejének megrövidítésére, illetve egy vagy több tárgy tantervi 

követelményeinek rövidebb idő alatt való teljesítésére engedélyt kapott,  

 

Az osztályozóvizsgákon a vizsgabizottság elnöke az igazgató, az igazgatóhelyettes vagy a 

munkaközösség-vezető.  

A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a 

vizsgabizottság törvényes működéséért.  

 

A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen:  

 

a) meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg  

teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,  

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,  

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait, az osztályozóvizsga jegyzőkönyvekhez csatolja a kijavított írásbeli 

feladatlapokat (a feladatlapokat az iskola pecsétjével kell ellátni)  

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.  
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e) bevonhatja az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait.  

 

A vizsgát 8:00 és 18:00 óra között kell megszervezni.   

 

9.2.1. Az írásbeli vizsga rendje  

 

A felügyelő tanár feladatai: 

- ülésrend kialakítása (a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék),  

- a jegyzőkönyv vezetése,  

- megállapítja a jelenlévők személyazonosságát,  

- ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket.  

- Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon,  

feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb  

írásbeli munkát tintával (golyóstollal) kell elkészíteni.  

- Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához  

szükséges segédeszközökről az iskola (javító szaktanár) gondoskodik; azokat  

egymás között nem cserélhetik.  

- A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett  

feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot,  

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.  

- A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló  

maximális idő vizsgatantárgyanként negyvenöt perc, magyar nyelv és irodalom  

vizsgatantárgy esetén hatvan perc.  

a) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló 

időt meg kell növelni.  

b) A köznevelési törvény 30. §-ának (9) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató 

engedélye alapján  

- az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel 

meg kell növelni,  

- lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott  segédeszközt használja,  

- engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.  

c) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótló vizsga 

harmadik vizsgaként – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – is megszervezhető.  

A kijavított írásbeli dolgozatokat a javító szaktanár a vizsgázó osztályfőnökének adja át.  

A dolgozat értékelését rávezeti az osztályozóvizsga jegyzőkönyvére.  

 

9.2.2. A szóbeli vizsga rendje  

 

a) Egy vizsgázónak egy napon legfeljebb 3 tantárgyból szervezhető vizsga.  

b) Legfeljebb 6 vizsgázó tartózkodhat a teremben.  

c) 20 perc gondolkodási időt kell biztosítani vizsgatárgyanként.  

d) A vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és kiválasztja  

a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt.  
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e) A szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.  

f) A feleltetés időtartama 10 percnél több nem lehet.  

g) 1 alkalommal póttételt húzhat a vizsgázó.  

h) A következő tantárgy tételének kihúzása előtt legalább 30 perc pihenőidőt kell  

biztosítani, ez alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja a tanuló.  

 

A szóbeli vizsga eredményét a kérdező szaktanár rávezeti az osztályozó vizsga 

jegyzőkönyvére.   

 

Az osztályozóvizsgák adminisztrációját a vizsgázó osztályfőnöke végzi el.  

 

Az osztályfőnök feladatai:  

a) osztályozóvizsgára kötelezettek névsorának összeállítása  

b) osztályozóvizsga jegyzőkönyvek elkészítése (megnyitása, zárása)  

c) a kijavított dolgozatok jegyzőkönyvhöz csatolása  

d) a megfelelő záradékok beírása a naplóba, törzslapba, bizonyítványba. 

 

9.3. Az értékelés rendje 

 

A vizsgák értékelésében az érettségi vizsgák mindenkori érvényes értékelési rendjét és 

útmutatásait kell alkalmazni, a részvizsgák esetén megfelelő arányosítással. 

9.4. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

A vizsgatárgyak részeit, a vizsgák menetét, a követelményeket az érettségi vizsgák 

mindenkori érvényes rendjét és útmutatásait kell alkalmazni, a részvizsgák esetén megfelelő 

arányosítással. 

 

10. A felvételi eljárás különös szabályai 

 

A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. A felvételi hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően történik. Minden jelentkezőtől lelkészi ajánlást kérünk. 

 

10.1.Általános iskola 

 

Tanulók felvétele az 1. évfolyamra: 

 Az 1. évfolyam nem körzetes beiskolázású  

 A felvétel előzetes feltétele az intézmény egyházi szellemének, pedagógiai 

elveinek elfogadása 
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 Az 1. osztály a kéttannyelvű (angol) és emelt óraszámú testnevelés képzési 

csoportjába jelentkezők beszélgetésen vesznek részt. A sporttagozatos általános 

iskolai képzésre orvosi igazolással, illetve a motoros képességek felmérése után 

lehet jelentkezni. Mindkét képzési területen a szociális kompetenciák fejlettségét is 

vizsgáljuk. A felvételi beszélgetés eredménye után az iskola igazgatója 

meghatározza a felvételre javasolt és az elutasított tanulók névsorát. 

 

Tanulók felvétele az 5. és 9. évfolyamra: 

 

 Általános felvételi eljárás keretében: a központilag kiadott jelentkezési lapon 

jelentkezhet a tanuló. Egyjelentkezésilaponaziskolatöbbtagozata is megjelölhető. 

 

Felvételi: 

 Az iskola igazgatója az általános iskolában elért eredmények, a központi írásbeli, 

valamint a szóbeli alapján felvételi rangsort készít. A nevelőtestület véleményének 

kikérése után meghatározza a felvételre javasolt és az elutasított tanulók névsorát. 

 A nevelőtestületmeghallgatásautánaz igazgató a köznevelési törvény előírásai 

szerint meghatározza a tagozatonként felvehető létszámot. 

 A fentieljárásvégén a Felvételi Központ az iskolának megküldi a felvehető tanulók 

névsorát. Az iskola határozatban értesíti a tanulókat és az általános iskolát a 

felvételről vagy az elutasításról. 

 Az 5. és 9. évfolyamonalkalmasságivizsgavan a sporttagozatosképzésen, illetve 9. 

évfolyamesetén a szakképzésen 

 A felekezetnekmegfelelőhittankérdéseket is 

tartalmazószemélyeselbeszélgetéssoránpontszámmalisértékelünk. Az 

elbeszélgetésen való megfelelés a sikeres felvételi feltétele. 

 Rendkívüli felvételi eljárás a következő tanév első napjáig tart. A felvételi kérelem 

alapján a rendkívüli felvételi eljárásban az igazgató dönt a 

tanulókévvégibizonyítványa, az ad hoc felvételivizsgaés a férőhelyekalapján. 

 

10.2. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

Intézményünkben biztosítjuk az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének lehetőségét. A 

szakképzésre– ha a képzés az informatikai szakmacsoportban, kerettantervenalapuló képzési 

rendben zajlik – szintén lehetőséget biztosítunk az átvételre. Egy tanuló iskolaváltásának 

lehetnek objektív és szubjektív okai. 

Az objektív ok klasszikus esete a költözés. Bár gyakorlatunkban arra is volt példa, 

hogy egy súlyosan beteg diák a gyógykezelése miatt jött iskolánkba. Szubjektív okoknak 
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tekinthető, ha a tanuló (szülő) egyszerűen élni kíván – tanév közben – a szabad 

iskolaválasztás jogával, mert például elvárásainak az aktuális iskolája nem felel meg. Mindkét 

esetben a szabályokat rugalmasan, a diák javára kell alkalmazni: szükség esetén különbözeti 

vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel. Az 

átvétel esetén figyelembe kell venni az átjelentkezés időpontját, a tanév elején való átvétel 

esetén egyszerűsített felvételre is sor kerülhet, amelyről az igazgató jogosult dönteni.  

Az átvétel felvételi jellegű általános, ismerkedő beszélgetéssel és intézményünk 

követelményeinek, egyházi fenntartású sajátosságaiból fakadó elvárásainak az ismertetésével 

kezdődik. Ezután a szaktárgyi tudás felmérésére kerül sor szóbeli és/vagy írásbeli formában. 

A szaktanárokkal való konzultáció után az átvételről az igazgató dönt, valamint az átvételről 

írásbeli határozatot hoz. 

 

10.3. Az érdemjegyek nyilvántartása 

 

Az átvétel során intézményünk szaktanára: 

a./ elfogadja az előző intézményben szerzett jegyeket, osztályzatokat (mindet, vagy néhányat), 

- az „elfogadott” jegyeket, osztályzatokat ezen határozat melléklete tartalmazza, hogy 

az „átvevő” pedagógus - mérlegelve - fel tudja őket használni  

- az e-naplóba ezek az „átvett” jegyek, osztályzatok nem kerülnek be, hanem a fenti 

határozat csatolható az osztályozó napló kinyomtatott változatához, vagy záradékkal 

hivatkozni lehet rá. 

 

b./ az el nem fogadott jegyek, osztályzatok esetében különbözeti vizsgát ír elő. 

- az előírt különbözeti vizsgák tárgyait, időpontját az átvételről szóló határozatnak 

tartalmaznia kell, 

 

10.4. A hiányzások nyilvántartása 

Mivel a hiányzásokhoz súlyos jogkövetkezmények tartoznak, a „hozott” hiányzások nem 

hagyhatók figyelmen kívül, különös tekintettel arra, hogy a jogszabály több helyen 

egyértelműen „tanítási év” alatti hiányzásokat említ. Külön ki kell emelni, hogy a 

szakképzésben tanuló diákok hiányzására a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvényvonatkozik.Ezért a „hozott” hiányzások mértékét az átvételről szóló határozat 

mellékletének tartalmaznia kell, az e-naplóba ezek az „átvett” hiányzások nem kerülnek be, 

hanem a fenti határozat csatolható az osztályozó napló kinyomtatott változatához, vagy 

záradékkal hivatkozni lehet rá. Az „átvevő” osztályfőnöknek fokozottan kell figyelnie 

ezendiákok hiányzásaira. 

Adminisztratív feladatok: 

Az átvétel dokumentációja az iskola titkárságán zajlik az alábbi záradékkal: 

 

„Felvéve [átvéve, a(z) ......... számú határozattal áthelyezve] a(z) (iskola címe) 

....................iskolába. Bn., N., Tl., B.  
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A ........ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján tanulmányait a(z) (betűvel) .......... 

évfolyamon folytatja. Bn.,Tl.” 

 

11. Az intézmény helyi tanterve 

11.1. A helyi tanterv jelenlegi helyzete 

11.1.2. Az intézmény tantárgyi rendszere, óraterve 

 

 A kötelező érettségi vizsgatárgyakból biztosítjuk mind a középszintű, mind az emelt 

szintű érettségi vizsgára való felkészülést. 

A kötelező vizsgatárgyakon kívül minden, a helyi tantervben szereplő tantárgyból 

felkészítjük a diákokat a középszintű érettségi vizsgára. 

A kötelező vizsgatantárgyakon kívül biológia, földrajz, kémia, fizika, informatika, rajz 

és vizuális kultúra tantárgyakból szervezünk emelt szintű felkészítést. 

A szabadon választott tanítási órákon a tanítási év végéig, illetve az utolsó tanítási óra 

befejezéséig részt kell venni. Az osztályozás, a mulasztás igazolása úgy történik, mint a 

kötelező tantárgyak esetében. 

Az emelt szintű oktatásra jelentkezés írásban történik, minden év május 20-ig. A 

kiskorú szülője is aláírja a kérést. 

A tanulás formájától függetlenül a tanulók emelt szintű tantárgyból egy osztályzatot 

kapnak, még akkor is, ha esetleg a megosztott foglalkozást más pedagógus tartotta. 

 

Az iskola Helyi tanterve kötelező és nem kötelező órakeretre készült. 

 

Kötelező órakeretben oktatott tantárgyak: 

 – Magyar nyelv és irodalom 

 – Történelem 

 – Etika 

 – Idegen nyelv (angol, német, olasz, francia) 

 – Matematika 

 – Ének-zene 

 – Rajz és vizuális kultúra 

 – Osztályfőnöki óra 

 – Testnevelés és sport 

 – Fizika 

 – Földünk és környezetünk 

 – Biológia 

 – Kémia 

 – Informatika 

 

A nem kötelező óraszámok terhére tanított tantárgyak: 

 – Matematika 

 – Fizika 

 – Biológia 

 – Rajz és vizuális kultúra 

– Idegen nyelvek 

– Informatika 
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11.1.3. Az emelt szintű érettségire történő felkészítés rendje 

 

 

A 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű 

oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények a NAT és az érettségi vizsga 

részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet alapján  

Az emelt szintű oktatást a tanulók részére jelentkezés alapján szervezzük. Az emelt 

szintű érettségire való felkészülés lehetőségét kínáljuk magyar nyelv és irodalomból, 

történelemből, matematikából, fizikából, biológiából, kémiából és informatikából. A tanórákat 

délután tartjuk, heti 2 órával nő meg a diákok óraszáma az adott tantárgyból. Az emelt szintű 

felkészítéshez külön tanmenet készül, amelyet a 40/2002.(V.24.) OM rendeletben 

megtalálható emelt szintű érettségi követelmények alapján készítenek el a szaktanárok. Így a 

feladatok és fejlesztési követelmények nem helyben kidolgozott követelmények, hanem teljes 

egészében átvesszük a központi követelményeket.  

Az emelt szintű képzés keretében meghirdetett órák érdemjegyei az adott tárgy félévi, 

év végi jegyébe számítanak bele, a fakultáció nem kerül külön tárgyként bele a hivatalos 

dokumentumokba. 
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉS ÓRATERVE 

 

ANGOL KÉTTANNYELVŰ képzés 1-4. évfolyam 

 

  1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
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Magyar nyelv és 

irodalom 
7   1 8 7   1 8 6 1 1 8 6 1 1 8 

Angol nyelv   2 3 5   2 3 5   2 3 5 2 1 2 5 

Matematika 4     4 4     4 4     4 4     4 

Hittan 1     1 1     1 1     1 1     1 

Környezetismeret 1     1 1     1 1     1 1 1    2 

Ének-zene/angol 

nyelven 
2     2 2     2 2     2 2     2 

Vizuális 

kultúra/angol 

nyelven 
2     2 2     2 2     2 2 1   2 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat /angol 

nyelven 

1     1 1     1 1     1 1     1 

Testnevelés és 

sport 
5     5 5     5 5     5 5     5 

Kötelező 23       23       22       24       

Szabadon 

tervezhető 
  2       2       3       3     

Választható: 

110/2012 

Korm.r. 8.§ 

da.(max. 4 órával 

meghaladhatja) 

    4       4       4       3   

Tanuló heti 

terhelése 
      29       29       29       30 
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SPORTTAGOZATOS képzés 1-4. évfolyam 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgy 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Küzdelem és játék 1 1 1 1 

Sportágválasztás 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Óraterv a kéttannyelvű képzéshez – 5–8. évfolyam 

 

Megjegyzés: sárgával jelezve a célnyelven folyó órák 

  Tantárgyak 5. évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 
4 4 4 4 

Idegen nyelvek 5 5 5 6 

Célnyelvi civilizáció 1 1 1 1 

Matematika 4 4 4 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Erkölcstan-HITTAN 2 2 2 2 

Természetismeret 3 3     

Biológia-egészségtan     2 2 

Fizika     2 2 

Kémia     2 2 

Földrajz     2 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret* 
1       
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Informatika 1 2 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Összesen 32 32 36 36 

Mindebből a kéttannyelvű képzés terhére 4 4 4 4 

A hitéleti nevelési órakeret terhére   1 1 

Kötelező óraszám 28 28 31 31 

 

Óraterv a sporttagozatos képzéshez – 5–8. évfolyam 

     

 5 6 7 8 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 4 

Matematika 4 4 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan-HITTAN 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Küzdelem és játék 1 0,5 0,5 0,5 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Tanulásmódszertan 1 0,5   

Sporterkölcstan   0,5 0,5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

     

 28 27 31 31 

 

 

 

GIMNÁZIUMI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS ÓRATERVE 
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Gimnáziumi képzés 

 

4évfolyamos humán specializáció 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 4 5 

I. idegen nyelv 3 3 5 5 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 4 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 4 4 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret* 1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlat /term tud m 1     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 5 6 

Hittan ( a szabadból levéve) 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 34 35 35 35 
     
     
     
     

     

4évfolyamos informatikai specializáció 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 5 

I. idegen nyelv 3 3 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 5 5 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret* 1       

Művészetek**     2 2 

Informatika/lego/ecdl 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 5 6 

Hittan (a szabadból levéve) 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 35 36 35 35 
     
     

     

4évfolyamos 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 5 

I. idegen nyelv 4 4 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 3 3 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret* 1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1     
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Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

fakt     4 4 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 5 6 

Hittan (a szabadból levéve) 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 35 36 35 35 
     

     

4évfolyamos 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 4,5 4,5 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret* 1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1,5 1,5 1 1 

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

fakt     4 4 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 5 6 

Hittan (a szabadból levéve) 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 35 36 35 35 
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4évfolyamos 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3,5 3,5 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3,5 3,5 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret* 1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1,5 1,5 1 1 

Életvitel és gyakorlat /term.tud műhely 1 1   1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

fakt     4 4 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 5 6 

Hittan ( a szabadból levéve) 1,5 1,5 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 35 36 35 35 
     
     

     

4évfolyamos 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 
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Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret* 1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 2 2 1 1 

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

fakt     4 4 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 5 6 

Hittan ( a szabadból levéve) 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 35 36 35 35 
 

       

       

6évfolyamos 

Óraterv a kerettantervekhez – 7–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 7. 

évf. 

8. 

évf. 

9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf.  

12. 

évf.  

Magyar nyelv és irodalom 3,5 4 4 4 4 5 

I. idegen nyelv 3,5 3 3,5 4 3 3 

II. idegen nyelv     3 3 3 3 

Matematika 3 3 3,5 3,5 4 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 3 3 

Erkölcstan helyett HITTAN++++ 1 1         

Etika                      HITTAN++++         1   

Biológia – egészségtan 2 1 1 2 2 2 

Fizika 2 1 2 2 2   

Kémia 1 2 2 2     

Földrajz 1 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 

    1       

Művészetek**         2 2 

Informatika/lego 2 2 1 1,5     
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Életvitel és gyakorlat /term. Tud 1 1       1 

fakt         4 4 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 5 6 

Hittan (a szabadból levéve) ++++ 1 1 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 31 31 35 36 35 35 

       
       

      

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ       

Tantárgyak 

9. NY 

évf. 9. évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 2 4 4 4 5 

I. Idegen nyelv 18 5 5 3 3 

II. Idegen nyelv   3 3 3 3 

Matematika 2 3 3 3 4 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS /*ETIKA HELYETT 

HITTAN       1   

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 1 2 2 3 3 

Fizika   2 2 2   

Kémia   2 2     

Biológia – egészségtan     2 2 2 

Földrajz   2 2     

Ének-zene   1 1     

Vizuális kultúra   1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret   1       

Művészetek*       2 2 

Informatika 4 1 1 1   

Életvitel és gyakorlat /termtud 1       1 

fakt       4 4 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 3 2 2 5 6 

Hittan  1 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 35 36 35 35 

 

 
Szakgimnáziumi képzés      
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Óraterv a kerettantervekhez – SZAKGIMNÁZIUM 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 5 5 

Idegen nyelvek 4 4 4 3 

Matematika 4 4 4 4 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Etika/Hittan     1   

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1     

Művészetek* 1 1     

Informatika 1 1     

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak órakerete, 

amelyből 1óra (szakmai irányú 

képzésre) szabadon tervezhető** 6 7 8 11 

Szabadon tervezhető órakeret 3 3 4 3 

Hittan 1 1 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
 

     
      
**A részletes szakmai program külön mellékletben található. 
 

SPORTTAGOZAT 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Műveltségi területek 

9. 

év

f. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 5 

I. Idegen nyelv 3 3 5 5 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 4 4 

Etika=Hittan     1   

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 2 2 3 3 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2          
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Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 1       

Művészetek*     1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport** 5 5 5 5 

Tanulásmódszertan 1       

Sporttörténet 1       

Sportági ismeretek   1     

Testnevelés-elmélet     0,5   

Sportegészségtan     0,5   

Edzéselmélet     0,5   

Sport és szervezetei     0,5   

Sportpszichológia       1 

Sportetika       1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 4 6 

Hittan 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 35 35 35 
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Az emeltszintű képzés általános órahálója 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 5 

I. idegen nyelv 3 3 5 5 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret* 1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Magyar nyelv ás irodalom (Humán) 1 1   

Történelem (Humán)   1 1 

Informatika (Humán) 1    

Művészetek (Humán)   1 1 

Informatika (Informatikai) 2 1 2 2 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 5 6 

Hittan ( a szabadból levéve) 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 35 36 35 35 
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A nyolcévfolyamos képzés órahálója 

Testnevelés tagozat 

        

Tantárgy 

5
. év

f. 

6
. év

f. 

7
. év

f. 

8
. év

f. 

9
. év

f. 

1
0
. év

f. 

1
1
. év

f. 

1
2
. év

f. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4 4 4 5 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 3 3 5 5 

II. Idegen nyelv         3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 3 3 3 4 4 

Erkölcstan/Etika 1 1 1 1     1   

Hittan 1 1 1 1 2 2 1 2 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 2 2 3 4 

Küzdelem és játék 1 0,5 0,5 0,5         

Dráma és tánc         1       

Természetismeret 2 2             

Fizika     2 1 2 2 2   

Kémia     1 2 2 2     

Biológia-egészségtan     2 2   2 2 2 

Földrajz     1 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1     

Informatika 1 1 1 1 1 1     

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1           

Művészetek/Tánc és dráma             1   

Művészetek/Mozgókép és 

médiaismeret 
              1 

Életvitel és gyakorlat                1 

Testnevelés és sport 5 6 5 5 5 6 5 5 

Tanulásmódszertan 1 0,5     1       

Sporterkölcstan/Sportetika     0,5 0,5       1 

Sportági ismeretek           1     

Testnevelés-elmélet             0,5   

Sportegészségtan             0,5   

Edzéselmélet             0,5   

Sport és szervezetei             0,5   

Sportpszichológia               1 

Sporttörténet         1       

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fakultáció             2 2 

Összesített óraszám 29 29 32 31 35 36 36 37 
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Informatika  specializáció 

Tantárgy 
5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 4 4 4 4 4 5 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 4 4 3 3 

II. Idegen nyelv         3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 3 3 3 4 4 

Erkölcstan/Etika 1 1 1 1     1   

hittan 1 1 1 1 2 2 1 2 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 2 2 3 4 

Hon- és népismeret 1               

Természetismeret 2 3             

Fizika     2 1 2 2 2   

Kémia     1 2 2 2     

Biológia-egészségtan     2 2   2 2 2 

Földrajz     1 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1     

Informatika 1 2 2 2 2 2 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1   

        

Testnevelés és sport* 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tanulásmódszertan 1               

Életvitel és gyakorlat                1 

Dráma és tánc         1       

Művészetek/ Vizuális 

kultúra 
            1 1 

Művészetek/Tánc és 

dráma 
            1   

Művészetek/Mozgókép 

és médiaismeret 
              1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fakultáció             4 4 

Összesített óraszám 29 29 32 31 35 36 36 37 
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Idegen nyelv specializáció 

        
Tantárgy 

5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4 4 4 5 

I. Idegen nyelv 3 5 4 4 5 5 3 3 

II. Idegen nyelv         3 3 4 4 

Matematika 4 4 4 3 3 3 4 4 

Erkölcstan/Etika 1 1 1 1     1   

Hittan 1 1 1 1 2 2 1 2 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 2 2 3 4 

 Hon- és népismeret 1               

Természetismeret 2 2             

Fizika     2 1 2 2 2   

Kémia     1 2 2 2     

Biológia-egészségtan     2 2   2 2 2 

Földrajz     1 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1     

Informatika 1 1 1 1 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1           

Dráma és tánc         1       

Testnevelés és sport* 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tanulásmódszertan 1               

Életvitel és gyakorlat                1 

Művészetek/ Vizuális kultúra             1 1 

Művészetek/Tánc és dráma             1   

Művészetek/Mozgókép és 

médiaismeret 
              1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fakultáció             4 4 

Összesített óraszám 29 29 32 31 35 36 36 37 
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Humán specializáció 

Tantárgy 
5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4 5 

I. Idegen nyelv 3 3 3 3 4 4 4 4 

II. Idegen nyelv         3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 3 3 3 4 4 

Hittan 2 2 2 2 2 2 2 2 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 3 2,5 2,5 2,5 2,5 3 4 

 Hon- és népismeret 1 1             

Természetismeret 2 2             

Fizika     2 1 2 2 2   

Kémia     1 2 2 2     

Biológia-egészségtan     2 2   2 2 2 

Földrajz     1 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1     

Informatika 1 1 1 1 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1           

Tánc és dráma         1       

Testnevelés és sport* 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tanulásmódszertan 1               

Életvitel és gyakorlat                1 

Művészetek/ Vizuális kultúra             1 1 

Művészetek/Tánc és dráma             1   

Művészetek/Mozgókép és 

médiaismeret 
              1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fakultáció             4 4 

Összesített óraszám 29 29 32 31 35 36 36 37 

 

11.1.3. Nyelvi előkészítő osztály 

 

2004 szeptemberétől iskolánkban a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztályt indítunk, 

ahol tanórai foglalkozások keretében heti 12 órában intenzív idegen nyelvi felkészítést, heti 4 
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órában informatikai képzést kapnak tanulóink. Ez az óraszám 2013.09.01-től 18 – 4- re 

módosul. A további időkeretben képességfejlesztés és felzárkóztatás történik. 

Az idegen nyelvi osztály tanulóinak képzése az angol és a német  nyelvet érinti. 

Az informatikai képzés tananyagát úgy állítjuk össze, hogy segítségével ECDL 

modulok nagyobbik része elsajátítható legyen, hiszen ECDL-vizsgára is készítünk. 

A képességfejlesztés és felzárkóztatás a tanulás-módszertan és önismeret, az egészség- 

és környezetvédelem, a kommunikáció- és médiaismeret, az anyanyelv és helyesírás, valamint 

a matematika, a fizika-kémia és a történelem témaköreiben a képességek fejlesztését 

szolgálja. 

A nyelvi előkészítő (2012.09.01-jétől induló képzésben „NY” jelöléssel) osztályba 

felvett tanulóink számára a hagyományos gimnáziumi képzés az előkészítő év utáni 10-13. 

(2012.09.01-jétől induló képzésben 9-12.) évfolyamokon történik, a négy évfolyamos 

gimnáziumi tanterv szerint, kivéve a kiemelt nyelvet és az informatikát. 

Az ebben az osztályban tanulók az 1+4 év után, a 13. (2012.09.01-jétől induló 

képzésben 12.) jelzetű évben jelentkezhetnek kétszintű érettségi vizsgára. A tanév végén 

érettségi vizsgát tesznek a kötelező és a választható vizsgatárgyakból az előírt érettségi 

vizsga-követelmények alapján. Bukás esetén a nyelvi előkészítő osztály ismétlése nem 

lehetséges. 

A magyar gazdaság idegen nyelvet jól beszélő informatikai szakembereket hosszú 

távon igényel. E feladatok teljesítését jól szolgálja az idegen nyelvi előkészítő osztály 

indítása. 

A nyelvi előkészítő osztály tantárgyi tantervei mellékletben találhatók. 

 

11.1.4. Új képzési formák a gimnáziumi képzés keretén belül 

 

Intézményünk a korábbi szakköri, speciális foglalkozásokután tanórai keretek közé 

illesztve biztosítja diákjaink számára a kompetencia alapú oktatási formákat az alábbi 

területeken. 

Informatika:  

LEGO-robot oktatás Oktatási cél: a programozási ismeretek elmélyítése. 

Komplex természettudományos képzés:  

Műszaki előkészítő műhely: célja a hagyományos műszaki rajz ismeretek és a 

modern AUTOCAD tervezőprogramok összekapcsolása révén gyakorlatközpontú tudásátadás 

projektalapú megvalósítása. A képzés szakmai hátterét a DE Műszaki Kara biztosítja. 

Mérő-műhely: célja a természettudományos és technológiai kompetencia fejlesztése 

team-munkával, kreativitást fejlesztő, problémaközpontú gyakorlati feladatokkal 

 

11. Szakképzési rend 

1.5. Az informatikai szakmacsoport képzéséi rendje: 

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény 

alapján kiadott egységes, kötelezően alkalmazandó kerettanterv szerint folyik. Az iskola 

nappali tagozaton az informatikai szakmák alapozó képzését látja el. Az érettségi vizsgát 

követően az adott szakmákat egy év időbeszámítással lehet elsajátítani intézményünkön belül.  

Ennek rendjét, a beszámítás elveit a korábban indult képzések esetén a szakmai program 

függeléke, az új képzései rendben pedig a szakmai program 2. számú táblázata tartalmazza. A 



62 

 

beszámítást az intézményvezetőjénél kell kérvényezni, aki a megfelelő dokumentumok 

(érettségi eredménye, év végi jegyek) alapján dönt a beszámításról. 

 

Az iskola nevelési-oktatási tevékenysége az érettségiig tartó szakaszban az alábbi szakmák 

alapozására terjed ki: 

  

54 481 04 Informatikai rendszergazda 
 

A szakgimnáziumi képzések az alábbi szervezeti formákban zajlanak: 
 

A 2013.09.01. előtt indult képzés esetén: 

 

Szakmai alapozó képzés: 

- Négy évfolyamos szakgimnáziumi képzés a műszaki szakterületen, az informatika 

szakmacsoportban. (9- 12. évf.) 

- a szakmai előkészítő és alapozó oktatás beszámításával szakmai elméleti és gyakorlati 

képzés, elsősorban saját tanulóink számára. A képzést az évfolyam végén OKJ szakmai 

vizsga zárja. Azok a diákok, akik ebben a képzésben végeznek már az új OKJ szerinti 

képzésben szerezhetnek szakvégzettséget. Az érettségi vizsgát követően az adott szakmákat 

egy év időbeszámítással lehet elsajátítani intézményünkön belül. Ennek rendjét, a beszámítás 

elveit a szakmai program függeléke tartalmazza. A beszámítást az intézményvezetőjénél kell 

kérvényezni, aki a megfelelő dokumentumok (érettségi eredménye, év végi jegyek) alapján 

dönt a beszámításról. 

 

 

2013.09.01. után induló képzések esetén: 

 

A képzés rendjét az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló 

bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben 

meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró 

vizsga teljesítésével. 

 

A képzés kimenti célkitűzése: 

 

Az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára 

történő felkészítés a szakképző iskola évfolyamain folyik. A komplex szakmai vizsga a 

szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és megtanult, a szakmai és 

vizsgakövetelményben előírt szakmai követelményeknek az iskolai rendszerű szakképzésben 

a szakképzési kerettanterv szerinti elsajátítását egységes eljárás keretében méri. 

A komplex szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai 

vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell megtartani. 

Szakképesítést, igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette a 

szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt.  

A szakmai vizsgák megszervezése és lebonyolítása tekintetében a Szakképzési törvény 

vonatkozó szakaszai iránymutatóak. 

 
 

11.1.6. Gyakorlati oktatás 
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A gyakorlati oktatás kivitelezése intézményünkön belül megvalósítható. Az infrastrukturális 

és eszközfeltételeket a fenntartó a változásokat nyomon követve folyamatosan biztosítja. A 

gyakorlati oktatás terén iskolánk együttműködik a Debrecen Egyetem Műszaki Karával 

(AUTOCAD, műszaki rajz), illetve a National Instruments (LEGO-program, Labview) 

debreceni cégével, ahol a speciális gyakorlati ismeretek is magas szinten elsajátíthatók.  
 

11. 2. 1. Helyi tanterv a szakgimnáziumi képzésben 
 

Az iskola közismereti és szakmai helyi tanterve követi a szakgimnáziumi közismereti és szakmai 

kerettantervet. A 14/2013. (IV. 5.) NGM a szakképzési kerettantervekről szóló rendelete alapján 

kialakított szakmai program külön mellékletben található. 

 

11.2.2. A választott kerettanterv megnevezése a közismereti oktatásban 

 

Intézményünk a központi kerettantervek alapján a KPSZTI ajánlásait követte a helyi tantervek 

kidolgozásában. 

 

11.2.3. A választott kerettanterv feletti óraszám 

 

A szabadon tervezhető időkeretet az iskola helyi tanterve keretében a kerettantervben szereplő 

tantárgyak időkeretének növelésére fordítjuk, illetve a korábbi innovatív oktatási formák 

megvalósítását tesszük lehetővé. Utóbbiba tartozik a LEGO-robot, a természettudományos 

mérőműhely, az AUTOCAD és műszaki rajz oktatás, valamint a honvédelmi képzés (katonai 

alapismeretek). 

 

11.2.4.  Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

A pedagógusok a tankönyvpiacon való tájékozódás és a munkaközösségekben 

folytatott megbeszélések után maguk döntenek arról, hogy adott osztályban (csoportban) 

milyen tankönyveket, segédleteket választanak. 

Remélhetőleg a közeljövőben több olyan tankönyv jelenik meg, ami jól illeszkedik a 

kerettantervekben szereplő ismeretanyaghoz, illetve jobban követi annak szerkezeti 

felépítését. Ez nagy mértékben megkönnyítené a választást, hiszen egyelőre a hatalmas kínálat 

ellenére bizonyos tantárgyak esetében alig akad olyan tankönyv, ami a kerettantervi és helyi 

igényeknek egyaránt megfelelne. 

A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásában a következő szempontok 

érvényesülnek: 

– Szellemisége igazodjon iskolánk pedagógiai programjához. 

– Tartalmilag, módszertanilag legyen jól felépített. 

– Adott tanulócsoport számára tanulásra ösztönző legyen a benne szereplő 

ismeretanyag és annak felépítése. 

– Biztosítsa a tanuló részére az önálló felkészülést. 
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– Az évfolyamonkénti átjárhatóság érdekében előnyben részesítjük a 

tankönyvcsaládok alkalmazását. 

– A tartalom és az esztétika mellett fontos szempont a taneszközök ára is. (A tartalmi 

és pedagógiai igényességről nem lemondva figyelembe vesszük a szülők, családok anyagi  

helyzetét is.) 

– Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az 

iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje 

szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.  

– A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten 

szóban, az iskola aulájában, illetve a honlapon elhelyezett listán és a bizonyítvány 

kiosztásakor írásban tájékoztatjuk a szülőket. Tájékoztató található a 

kölcsönözhető tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett 

kaphatnak ingyenesen tankönyvet, illetve támogatást a tanulók (szüleik) a 

tankönyvek megvásárlásához. 

– Fontos szempont, hogy a választott tankönyv alkalmas legyen mind az közép,mind 

az emeltszintű érettségire való felkészítésre.  

– Minden évben a hatályos szabályozás szerint a vezetőség a 

munkaközösségvezetőkkel közösen összeállítja a következő tanévben szükséges 

tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök listáját az árakkal feltüntetve a 

hatályos jogszabályban előírtak szerint). Ezt véleményezi a Szülői képviselet és a 

DÖK, majd megkapják a szülők (határidő a hatályos jogszabályban előírtak 

szerint). A tankönyvfelelős ezután állítja össze a megrendelési listát elektronikusan 

és papíralapon is. 

– A tanév folyamán az iskola nem kérhet olyan taneszközt, ami a kiadott listán nem 

szerepel. 

– A tankönyvrendelet (17/2014. EMMI rendelet) 32. § (5) bekezdése alapján az 

állam által biztosított ingyenes tankönyveket - a munkafüzetek kivételével - az 

igazgató az iskola könyvtári állományába veszi, a továbbiakban az iskolai 

könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév 

feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak 

szerint. 

– A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése 

alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki a) tartósan beteg 

(szakorvos igazolja vagy a magasabb összegű családi pótlék) b) a szakértői 

bizottság szakértői 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 

(csatolandó: a Szakértői Rehabilitációs Bizottság érvényes szakértői véleménye),  

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él 
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(csatolandó: igazolás a családi pótlék folyósításáról: MÁK igazolás, postai 

szelvény vagy folyószámlakivonat), d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási 

támogatásra jogosult [a diák nevére megállapított családi pótlék igazolja, 

csatolandó igazolás a családi pótlék folyósításáról: MÁK igazolás, postai szelvény 

vagy folyószámlakivonat] e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő (csatolandó: érvényes önkormányzati határozat. Rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 130%-át.) 

– A normatív támogatásra vonatkozó igényt az Igénylőlap értelemszerű kitöltésével 

ésbenyújtásával kell bejelenteni. 

– A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg 

be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. 

(Illetve amennyiben ezek az igénylés pillanatában még nem állnak rendelkezésre, 

akkor nyilatkozni kell arról, hogy a bemutatás legkésőbb az adott év június 15-ig 

megtörténik.) 

 

 

11.2.5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 

A különböző évfolyamokon folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, 

hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A gimnáziumi, 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb 

tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, 

bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen 

hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 

 

11.2.6. Mindennapos testnevelés 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a Köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon. 

 

• tantervi testnevelési órák: a tanterv alapfeladatként fogalmazza meg amozgásműveltség 

kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességekfejlesztését. A tananyag tartalma, 

annak feldolgozása közvetlenül szolgálják azegészségvédelmet, a tanulók fizikai állapotának 

javítását, teherbíró képességüknövelését. 

• délutáni sportórák: célja a tanulók iskolai leterheltségének ellensúlyozása, 

önfeledtjátékpercek biztosítása. Alakítsuk ki bennük az igényt a rendszeresen 

végzetttestmozgásra. Töltsék szabadidejüket megfelelő közösségben, éljék át a 

csapathoztartozás örömét, a közös felelősség élményét. 

• sport rekreáció: célja az egészség megszilárdítása, megújítása, a jó közérzetmegteremtése, 

harmonikus életvitel kialakítása, pozitív hatások átélése, a rekreációsélmény. A 

sporttevékenységek iránti jó hozzáállás kifejlesztése, az egész életenkeresztüli részvétel 

ösztönzése. Formái: kerékpározás, gyalogtúra, táborozás. 
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Testnevelési órákon tanulóinknak a 2012/13. tanévtől felmenő rendszerben heti 5 

testnevelés órája van. Ebből 3 óra a fő órarendi időszakban (1-7. óra) kerül megvalósítása. 

Heti 2 óra a napirendhez igazodóan a délutáni időszakban vehető igénybe, emellett a sportköri 

foglalkozásokon való részvétellel biztosítható. A törvény lehetőséget ad a versenysportolók 

számára a 2 óra iskolán kívüli teljesítéséről. Az erről szóló igazolásokat a diákok egy 

formanyomtatványon a tanév elején nyújthatják be. Amennyiben az adott sportolói státuszban 

változás áll be, azt a tanulók 15 napon belül kötelesek bejelenteni. Az elmaradó bejelentés 

jogkövetkezményeit a tanulók, kiskorú tanulók esetén a szülők viselik. Erről a szülők is 

tájékoztatást kapnak. A fennmaradó napokra délutánonként az alábbi lehetőségek állnak 

rendszeresen rendelkezésre: 

  – kondicionáló terem - erőnléti edzések, 

– röplabda, labdarúgó, floorball edzések, 

  – házi bajnokságon való részvétel, 

  – osztályok közötti sportversenyek. 

– szervezett úszásoktatásban való részvétellel, 

– tanulószobai foglalkozásokba beillesztve, pontos terv szerint tartott 

sportfoglalkozásokkal, 

– szabadidőben szervezett rendszeres sportfoglalkozásokkal, 

– Diáksport Egyesület működtetésével, 

– egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva (labdarúgás, röplabda), a 

tanulók szervezett sportolási részvételével (edzések), 

– sporttáborok, gyalogos-, kerékpáros-, vízi túrák szervezésével, 

– sportversenyek lebonyolításával, 

– családi sportnap szervezésével, 

– 10 perces szünetekben udvari játékkal (pl. kosárra dobás) biztosítjuk a 

mindennapi testedzést. 

 

Az iskola sportköre bekapcsolódik a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége, a 

KIDS munkájába. 

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diák 

Sportszövetség által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a diákolimpiába, a KIDS-

versenyekbe, a különféle iskolai kupa-küzdelmekbe.  

 

 

11.3. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 

 

Az iskola által az egyes szakokon meghirdetett tantárgyakat minden tanulónak fel 

kell vennie. 

A meghirdetett speciális képzésekre, fakultációkra és nyelvi órákra mindenki igény 

szerint jelentkezhet. Aki 11-12. évfolyamon nem a fakultációs felkészítést választja, annak az 

érettségi felkészítő foglalkozáson kötelező részt vennie. 

A fakultációkra, érettségi előkészítőkre való jelentkezések a megadott határidőkig 

módosíthatók. 

 

11.4. Projektoktatás 
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A projekt sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy probléma áll. 

A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása, hanem a legfőbb összefüggések feltárása. 

A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. Lényeges vonása,hogy 

az eltérő képességek egyenértékű szerephez jutnak a közösen választott feladat 

közösmegoldásában. 

A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola hagyományos 

időkeretein,falain.Életszerű problémákból indít és a résztvevők széleskörű tapasztalataira 

épül. 

 

12. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

12.1. Integrációs felkészítés 

Az integrációs felkészítés kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek 

rendkívülsokfélék, a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, s nem korlátozhatók 

valamely tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A 

differenciálásnem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás 

tehát nem atanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki 

számára a sajátkomplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális 

fejlesztésbiztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb 

területeit,a gyermek, tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző 

vonásait,speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez. 

 

Az IPR működtetésének jellemzői 

- a be- és elfogadó szemlélet, 

- a gyermek- és tanulóbarát környezet, 

- az integrációt támogató új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása anevelés, 

tanulás-tanítás folyamatában, 

- a széleskörű tevékenységformák biztosítása, 

- az egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés, 

- a kapcsolatfejlesztés, a párbeszéd jellemzi intézményünket. 

Az IPR működésének megnyilvánulási formái intézményi szinten 

- a hatékony integrált neveléshez szükséges pedagógiai módszerek, iskolaitanulásszervezési 

eljárások alkalmazása a tanórákon és tanórán kívülifoglalkozásokon (Pl. differenciált 

tanulásszervezés, tevékenységközpontúismeretközvetítés, kooperatív tanulás, projektoktatás, 

drámapedagógia, stb.); 

- az info-kommunikációs eszközök intenzívebb tantermi használata (a tanulók a napitanulási 

gyakorlatban használják a számítógépet, tudnak ismereteket szerezni,elmélyítik az internetről, 

az SDT-ből, fokozatosan felhasználói szinten kezelik aszámítógépet); 

- a gyermek- és tanulóbarát intézményi környezet megléte (hagyományos 

helyettcsoportmunkára alkalmas csoportszobai, osztálytermi be- és elrendezés); 

- a széleskörű tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős programok biztosítása 

- a pedagógus ismeretközvetítő szerepe helyett facilitátor szerep kerül előtérbe; 

- a társadalmi és szakmai környezettel való együttműködés erősítésében 

 

12.2. Az IPR működésének megnyilvánulási formái az egyén szintjén 

 

A differenciált tanórai tanulásszervezés, valamint a fejlesztő, felzárkóztató,tehetséggondozó 

és az érdeklődési körnek megfelelő szakköri tanórán kívüli foglalkozásokbiztosítása, melynek 
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eredményeként a lemorzsolódási, továbbtanulási, kompetenciamérésieredmények az érintett 

tanulók körében folyamatosan javuló mutatókat érnek el. 

Az érintettek bekapcsolódnak az iskolán kívüli, továbbtanulást segítő programokba 

(pl.:Útravaló Ösztöndíjprogram, Tanoda Program, Arany János Tehetséggondozó 

Program,).Fokozott figyelem irányítása az érintett tanulókra, pozitív befogadó intézményi 

attitűddel,folyamatos pozitív mintaadással. 

Az inkluzív intézményi pedagógiai attitűd, a befogadó szemlélet erősítése apedagógusokban, 

a tanulókban és a szülőkben az eltérő szociális hátterű, a sajátos nevelésiigényű és a roma 

gyermekek, tanulók irántA tanítást-tanulást segítő eszközrendszer 

elemeiKulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek 

 

12.3. Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

 

- a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok az önállótanulási 

képességet kialakító programok 

- a tanulók önálló - életkornak megfelelő - kreatív tevékenységére épülőfoglalkozások 

- tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek 

 

12.4. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

 

- tantárgyi képességfejlesztő programok 

- kommunikációs képességeket fejlesztő programok 

- komplex művészeti programok 

 

12.5. Szociális kompetenciák fejlesztése 

 

- közösségfejlesztő, közösségépítő programok 

- mentálhigiénés programok 

- előítéletek kezelését szolgáló programok 

 

A szociális és életvitel kompetenciák körébe olyan attitűdök, készségek és 

képességektartoznak, amelyek egyaránt alapját képezik az egyén belső, személyes 

harmóniájának éstársadalmi beilleszkedésének. E terület lényeges elemei az önbizalom, az 

öntudatos és akörnyezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a 

tolerancia és azőszinte kommunikáció. A társas viselkedés terén az empátia, a kommunikációs 

éskooperációs készség, a vitázó és érvelő képesség, a konfliktustűrő, kezelő, 

megoldóképesség. Éppen ezért az integráció társadalmi jelentősége szempontjából 

alapvetőjelentőségű képességterületről van szó, ami nem csak a hátrányos helyzetű 

gyerekeknekfontos; a nem hátrányos helyzetű tanulók éppen a heterogén osztályok révén 

sajátíthatják elpéldául az interkulturalitás, a tolerancia, az előítélet mentesség 

elengedhetetlenkompetenciáit. 

 

12.6. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős 

tevékenységek 
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- patrónusi, mentori vagy tutori rendszer 

- együttműködés civil (pl. tanodai) programmal 

- művészeti körök 

12.7. Az integrációt elősegítő módszertani elemek 

 

- egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 

- kooperatív tanulásszervezés 

- projektmódszer 

- drámapedagógia 

A korszerű tanulásszervezési formák alkalmazása a tanórákon jelentősen növeli a 

sikeresintegráció esélyét, hiszen ez adja a tanítási folyamatnak azt a keretét, melyben 

lehetőségvan az eltérő fejlettségű, motiváltságú tanulók minél sikeresebb fejlesztésére. A 

korszerűtanulásszervezési formák alkalmazása során lehetőség van - a frontális módszerrel 

szemben– a tanórán minden tanuló megszólítására, aktivizálására, az egyéni haladás 

biztosítására. 

A tanári együttműködés formái 

• értékelő esetmegbeszélések 

• problémamegoldó fórumok 

• hospitálásra épülő együttműködés 

A kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 

• a szöveges értékelés 

• egyéni fejlődési napló 

Multikulturális tartalmak 

• multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban 

 

13. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

1. A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket 

minden kötelező és választott tárgyban a tanév végén legalább elégséges (2) szinten 

teljesítette. 

2. A tanév végi elégtelen javítóvizsgán javítható (augusztusban). Három vagy több 

elégtelen esetén az évfolyamot a tanuló kérésére a javító vizsgák nélkül is meg lehet 

ismételni. 

3. Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát, valamint ha egy 

tanulónak egy adott tantárgyból a mulasztása a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, a 

tanév végén nem osztályozható. Számára a tantestület osztályozó vizsgát engedélyezhet. A 

sikertelen osztályozó vizsga vagy a vizsgaengedély meg nem adása, évfolyamismétlést von 

maga után. 

4. Az idegen nyelv tanulásának első évében abban az esetben utasítható évfolyam 

ismétlésre a tanuló, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan 

mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. 

5. Emelt szinten tanult tantárgyat legalább egy évig tanulni kell, tanév közben leadni 

nem lehet. (Az alap- és az emelt órai teljesítményre egy osztályzatot kap a diák.)  

6. A magántanulói státuszt kérelmezni, a kérést indokolni kell. A magántanuló a tanév 

végén (a testnevelés kivételével) minden, az adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból 

osztályozó vizsgát tesz. Az értékelés-minősítés és továbbhaladás rendje azonos a normál 

tanulókéval. A magántanulók felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt. 
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14. A követelményrendszer alapelvei 

 

– Tantárgyi követelmények: ezt a NAT alapján a helyi tanterv határozza meg. A 

tantárgyi megmérettetésnek fontos részét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok. 

– Magatartási követelmények: ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épül, és 

konkrétan az iskola házirendje tartalmazza. 

– Szorgalmi követelmények: ez a diákok tanulásához, munkához való viszonyát 

tükrözi, konkrétan az iskola házirendje tartalmazza. 

A követelményrendszer betartása, betartatása szempontjából alapvetően fontos a 

fegyelem és a fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés kérdése, ezek alapelveinek kidolgozása, 

amely során az alábbi alapelveket kell figyelembe venni: 

– Csak az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet megkövetelni. 

– A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátságokat. 

– Figyelembe kell venni a tanuló képességeit – talentumait – és a tanuláshoz való 

hozzáállását, ehhez jól kell ismerni a tanulót. 

– Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem 

túlhangsúlyozva vagy elhanyagolva a másik tantárgy rovására. 

– A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének kialakítása. 

– Csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni. 

– A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak egyértelműek és 

teljesíthetőek. A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a 

következetességet és a kiszámíthatóságot. 

– A követelmény mögött érződjön a tanítvány egyediségének és teremtettségének 

tisztelete. 

 

 

14.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

és formái 

 

 

A tanuló tanulási teljesítményének, tanulmányi előmenetelének értékelése  

Érdemjegy  

„A pedagógus –a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli…” [Köznevelési 

törvény 54.§ (1) (2)]  

„Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:  

a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges 

(2), elégtelen (1),  

b) a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz 

(2),  

c) a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag 

(2).”  

Az érdemjegyek arányaikban tükrözzék a tananyag sajátosságait, a tanterv és a szakmai 

vizsga követelményei alapján.  
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„Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának 

értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.” [Köznevelési törvény 

54.§ (1)]  

Az érdemjegy beírása az osztályozó naplóba a pedagógus kötelessége.  

 

Osztályzat  

 

A pedagógus a tanuló teljesítményét félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A 

tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani”. 

[20/2012. (VI.8) EMMI nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 64.§ (1)]  

 

Vizsgarend 

 

Iskolánkban a következő típusú vizsgák fordulhatnak elő:  

 

1. Alapműveltségi vizsga: nem kötelező állami vizsga a 10. évfolyam sikeres 

befejezését követően. Lebonyolításának módját, követelményeit a vizsgaszabályzat határozza 

meg. 

2. Érettségi vizsga: a 12. évfolyam sikeres befejezése után következő állami vizsga, 

melynek rendjét, követelményeit a gimnáziumi érettségi vizsgaszabályzat (GÉV) határozza 

meg. 

3. Osztályozó vizsga: az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehető 

iskolai vizsga, melyre magántanulók, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely 

tantárgyból egyéni felkészülést folytató tanulók jelentkezhetnek. Több évfolyam anyagából 

összevont vizsga is tehető. Ez esetben minden évfolyamot külön osztályzattal kell lezárni. 

Bizottság előtti vizsga, melyről jegyzőkönyvet vezetünk. 

4. Különbözeti vizsga: az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról vagy 

iskolaszerkezeti típusból érkezett tanulóknak a tanrendek (tananyagok) összevetése után. 

Bizottság előtti vizsga, melyről jegyzőkönyvet vezetünk. 

Az alapműveltségi és érettségi vizsgára a tanulókat az iskola készíti fel. 

A többi típusban az iskola útmutatást ad. 

Az alapműveltségi és érettségi vizsgák idejét a vizsgaszabályzat rögzíti. 

Az osztályozó és különbözeti vizsgák idejét, rendjét az igazgató határozza meg. 

5. Év végi vizsga: iskolánk minden évfolyamában szervezünk ilyen vizsgát, amely a 

hosszú képzési időn belül komoly erőpróbára készteti a diákokat, így bizonyos mértékű 

vizsgatapasztalatra tesznek szert már az érettségit megelőzően. Ez segíti azt is felmérni, hogy 

mely tanulók alkalmasak az érettségi vizsga letételére, és kik azok, akiket esetleg el kell 

tanácsolni. 

 

Hat évfolyamos képzés: 

 

7. évfolyam: hittan (szóbeli), 

8. évfolyam: első idegen nyelv (írásbeli, szóbeli), magyar nyelvtan (írásbeli), 

9. évfolyam: természettudomány (szóbeli), matematika (írásbeli), 

10. évfolyam: történelem (szóbeli), természettudomány vagy készség tárgy (szóbeli) 

11. évfolyam: magyar irodalom (szóbeli), első vagy második nyelv (írásbeli, szóbeli). 
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Négy évfolyamos képzés, illetve szakképzés: 

 

9. évfolyam: hittan (szóbeli), természettudomány (szóbeli), 

10. évfolyam: történelem (szóbeli), matematika (írásbeli), 

11. évfolyam: magyar irodalom (írásbeli), első vagy második idegen nyelv (írásbeli, 

szóbeli). 

 

Öt évfolyamos képzés: 

 

 9. évfolyam: első idegen nyelv (írásbeli, szóbeli), 

10. évfolyam: hittan (szóbeli), informatika (gyakorlati, szóbeli), 

11. évfolyam: matematika (írásbeli), történelem (szóbeli), 

12. évfolyam: magyar irodalom (szóbeli), természettudomány vagy második nyelv 

(írásbeli, szóbeli). 

 

14.2. Az értékelés gyakorlatának alapelvei 

 

Az értékelés legyen:  

• folyamatos – kiszámítható, rendszeres, aktuális, tervszerű. A nem kampányszerű ellenőrzés 

természetes kísérője lesz a tanulónak, a feszült légkör ezzel elkerülhető, 

• sokoldalú – ne csak a szorosabb értelemben vett tantárgyi szaktudást és előrehaladást 

értékeljük, hanem a gyermek valamennyi pedagógiai szempontból fontos tevékenységét 

és ezekben elért fejlődést osztályozzuk! (emlékezeti teljesítmények, ismeretek 

alkalmazása, stb.)  

• változatos – vizsgálja a neveltségi szinteket, vegye figyelembe az életkori sajátosságaikat, 

személyiségtípusokat, alkalmazzuk a metakommunikációs jelzéseket,  

• kiszámítható – segítse elő a rendszeres munkavégzés és a felelősségtudat kialakulását,  

• konkrét – az értékelés legyen tárgyszerű, tárja fel a hibák okait, adjon kiküszöbölési 

javaslatot, támaszkodjék a pozitívumokra, serkentse további erőfeszítésekre a diákot, 

tartsa életben az egészséges munkakedvet,  

• objektív – törekedjen igazságosságra, méltányosságra,   

 • kollektív – a tanulók egymás teljesítményét is értékelhetik szavakkal, esetleg 

érdemjegyekre tett javaslatokkal. A nevelési folyamat fontos része az értékelés 

szempontjainak elsajátítása, megtanulása, alkalmazásuknak, (elviselésüknek) 

megszokása.  

 

Tantárgyi minősítések  

 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A tanuló 

magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök – az 

osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi. Az érdemjegyekről a 

tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi 

osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az év végi osztályzat 
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megállapításánál az egész évi teljesítményt kel figyelembe venni a naplóba beírt 

érdemjegyek alapján. Az osztályzatról a tanulót értesíteni kell. Az érdemjegy, illetőleg 

az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, 

minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.  

 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:  

a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges  

(2), elégtelen (1).  

Az iskola megőrzi a hagyományos értékelési kategóriákat.  

Az osztályokban 5 fokú osztályzatskálát alkalmazunk.  

Ennek megfelelően az osztályzat akkor  

Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a 

tanagyagot, mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre  

mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan  

beszélni. Bátran mer visszakérdezni.  

Jó (4): Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával  

tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, definíciói  

betanultak.  

Közepes (3): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, több hibával tesz eleget, többször  

rászorul a nevelő segítségre (javításra, kiegészítésre).  

Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik.  

Elégtelen (1): ha a tantervi követelményeknek a nevelő útbaigazítással sem tud eleget tenni.  

A minimumot sem tudja.   

 

 

Formái: 

 

 Megnevezés Jellemzők Értékelés Korlátozások 

1.  Röpdolgozat A szóbeli feleltetést helyettesíti, általában 

egy-egy feladattípussal 

Kisebb tananyag részhez kapcsolódik 

Nem kell előre bejelenteni 

Az egyértelmű feladat-meghatározás miatt 

kötelező a kérdéseket lediktálni. 

Megfelelő időt kell biztosítani a 

megoldásra 

1–5 -ig 

Vagy a tanár 

által előre 

jelzett és 

rögzített +/- 

rendszerben 

Nincs korlátozva 

2.  Témazáró Átfogó ismeretellenőrzés, többféle 

feladattípussal 

Nagyobb tananyag lezárását követi 

Előre be kell jelenteni, s ekkor meg kell 

határozni a számon kérendő tananyag 

mennyiségét, a források helyét (tk., füzet, 

stb.),  a kiegészítő anyagot mindig jól 

elérhető/olvasható formában kell a diákok 

részére átadni  

1–5 -ig 

 

Napi 2 

témazárónál több 

nem íratható. A 

bejelentés 

időpontja 

határozza meg a 

sorrendet. 
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A témazáró előtti hiányzás esetén 

biztosítani kell egy másik időpontot, a 

hiányzás pótlása miatt; hiányzás miatt a 

gyermeket nem érheti hátrány 

A kérdéseket megfelelő és világos 

formában kell a diákkal közölni 

Megfelelő időt kell biztosítani a 

megoldásra 

3.  Javító 

dolgozat 

A tanár – ha szakmailag indokoltnak tartja 

– az adott témából, problémakörből 

kiegészítő számonkérést tarthat 

A kérdéseket megfelelő és világos 

formában kell a diákkal közölni 

Megfelelő időt kell biztosítani a 

megoldásra 

1–5-ig 

 

Javítás esetén 

mindig a jobb 

jegyet kell 

megadni 

Tanári ajánlás 

szerint 

4.  Kis érettségi 

írásbeli 

Nagyobb anyagrész számonkérése, 

vizsgaszerűen 

Előre be kell jelenteni, s ekkor meg kell 

határozni a számon kérendő tananyag 

mennyiségét, a források helyét (tk., füzet, 

stb.),  a kiegészítő anyagot mindig jól 

elérhető/olvasható formában kell a diákok 

részére átadni  

A kérdéseket megfelelő és világos 

formában kell a diákkal közölni 

Megfelelő időt kell biztosítani a 

megoldásra 

1–5-ig 

 

A jegy az év 

végi jegybe is 

beszámít: 

(Éves 

munka*2) 

+ 

(tantárgyi 

vizsgajegy) 

/2 

= év végi jegy 

Az iskola éves 

rendjében 

évfolyamokra 

lebontva kell 

meghatározni. 

Max.: 1 szóbeli 

és 1 írásbeli/év 

 

 

 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti és a 

pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló 

magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az érdemjegyek átlagától, a 

nevelőtestület felkéri az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és 

indokolt esetben változtassa meg a döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg a 

döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi 

érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.  

Az év végi osztályzat az egész tanévi teljesítmény alapján, a naplóba beírt összes érdemjegy 

figyelembe vételével kerül megállapításra. Ha a tanuló gyakorlati képzését nem az 

iskola tartja, a gyakorlati képzés keretében végzett tevékenységével összefüggésben 

teljesítményét, magatartását és szorgalmát a gyakorlati képzés szervezőjének értékelése 

alapján – a nevelőtestület határozza meg, és dönt a tanuló magasabb évfolyamba 

lépéséről, szakmai vizsgára bocsátásáról.  

 

Modulok értékelés és minősítése  

 



76 

 

Az új OKJ-nak megfelelően, az elágazások szerinti egyes szakmák azonos moduljai 

automatikus beszámításra kerülnek további szakképesítések tanulása esetén. 

Amennyiben a modulok egynél több tananyagegységből állnak, szaktanári kompetencia 

annak eldöntése, hogy a moduljegy kialakításakor melyik tananyagegység, milyen 

súllyal bír.  

A szaktanár döntését emeltszintű szakképesítés esetén a központi program, ill. a szakmai- és 

vizsgakövetelmények alapján alakítja ki. Felsőfokú szakképesítések (kifutó rendszer) 

esetén a főiskola szakmai programja, ill. a szakmai- és vizsgakövetelmény alapján 

alakítja ki a szaktanár a moduljegyet.  

Az évfolyam elvégzése akkor tekinthető sikeresnek, ha a tanuló valamennyi modulból 

legalább elégséges osztályzatot szerzett. Több tananyagegységből álló modulból történő 

bukás esetén, csak abból a tananyagegységből kell javítóvizsgát tennie a tanulónak, 

amelyből elégtelen minősítést kapott.  

 

Értékelés az általános iskolában: 

 

1-4. évfolyam 

 

SZÁZALÉKOS TELJESÍTMÉNY ÁTVÁLTÁSA ÉRDEMJEGYRE: 

 

90 % - 100 % = 5 

80 % - 89 % = 4 

60 % - 79 % = 3 

40 % - 59 % = 2 

0 % - 39 % = 1 

 

Kitűnő 

Folyamatosan kiválóan teljesít. 

Gyűjtőmunkát végez vagy kiselőadást tart, vagy versenyen eredményesen vesz részt. 

5 (jeles) 

Témazáró dolgozatokat, felméréseket 90%-tól teljesíti. 

Osztályzatai átlaga 4,5 fölött van. 

4 (jó) 

Témazáró dolgozatokat, felméréseket 80%-tól teljesíti. 

Osztályzatai átlaga 3,5 fölött van. 

3 (közepes) 

Témazáró dolgozatokat, felméréseket 60%-tól teljesíti. 

Osztályzatai átlaga 2,5 fölött van. 

2 (elégséges) 

Témazáró dolgozatokat, felméréseket 40%-tól teljesíti. 

Osztályzatai átlaga 2,5 alatt van. 

1 (elégtelen) 

Témazáró dolgozatokat, felméréseket 40% alatt teljesíti. 

 

 

1.évfolyam 
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Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

1. 

Negyedévente 

tantárgyanként a 

naplóban és a 

tájékozató 

füzetben 

szövegesen 

értékelünk: 

 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően 

teljesített 

felzárkóztatásra 

szorul* 

Félévi értékelő füzetben 

szövegesen értékelünk 

Bizonyítványban szövegesen 

értékelünk 

A tanuló tanulmányi 

fejlődéséről összesítő 

értékelést kap: 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített 

felzárkóztatásra szorul* 

A tanuló tanulmányi 

fejlődéséről összesítő 

értékelést kap: 

kitűnő 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített 

felzárkóztatásra szorul* 

 

*A felzárkóztatásra szorul minősítés nem vonatkozik a következő tantárgyakra: 

testnevelés és sport 

technika, életvitel és gyakorlat 

vizuális kultúra 

ének-zene 

 

MAGYAR NYELV 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

2. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Félévi értékelő füzetben 

szövegesen értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített 

felzárkóztatásra szorul 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

 

 

MAGYAR IRODALOM 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

2. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Félévi értékelő füzetben 

szövegesen értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített 

felzárkóztatásra szorul 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

 

 

IDEGEN NYELV 
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Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

2. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Félévi értékelő füzetben 

szövegesen értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített 

felzárkóztatásra szorul 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

 

 

MATEMATIKA 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

2. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Félévi értékelő füzetben 

szövegesen értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített 

felzárkóztatásra szorul 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

 

KÖRNYEZETISMERET 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

2. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Félévi értékelő füzetben 

szövegesen értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített 

felzárkóztatásra szorul 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

2. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Félévi értékelő füzetben 

szövegesen értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

2. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a 

tájékoztató füzetben 

értékelünk 

Félévi értékelő füzetben 

szövegesen értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

 

 

ÉNEK-ZENE 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

2. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Félévi értékelő füzetben 

szövegesen értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

 

 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

2. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Félévi értékelő füzetben 

szövegesen értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

kiválóan teljesített 

jól teljesített 

megfelelően teljesített 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

 

 

HITTAN 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

1-4. 

Szóban értékelünk Félévi értékelő 

füzetben/tájékoztató füzetben 

szövegesen értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

részt vett 

nem vett részt 

részt vett 

nem vett részt  
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MAGYAR NYELV 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

3-4. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Tájékoztató füzetben 

értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

 

 

MAGYAR IRODALOM 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

3-4. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Tájékoztató füzetben 

értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

 

 

IDGEN NYELV 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

3-4. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Tájékoztató füzetben 

értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

 

 

MATEMATIKA 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

3-4. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Tájékoztató füzetben 

értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 
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elégtelen elégséges 

elégtelen 

 

 

KÖRNYEZETISMERET 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

3-4. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Tájékoztató füzetben 

értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

elégtelen 

 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

3-4. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Tájékoztató füzetben 

értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

3-4. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Tájékoztató füzetben 

értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

 

 

ÉNEK-ZENE 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

3-4. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Tájékoztató füzetben 

értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

jeles 

jó 

kitűnő 

jeles 
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közepes 

elégséges 

jó 

közepes 

elégséges 

 

 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

3-4. 

1-5 érdemjeggyel a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben értékelünk 

Tájékoztató füzetben 

értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

kitűnő 

jeles 

jó 

közepes 

elégséges 

 

 

BÁB 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

1-4. 

Szóban értékelünk Félévi értékelő 

füzetben/tájékoztató füzetben 

szövegesen értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

részt vett 

nem vett részt 

részt vett 

nem vett részt  

 

DRÁMA 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

1-4. 

Szóban értékelünk Félévi értékelő 

füzetben/tájékoztató füzetben 

szövegesen értékelünk: 

Bizonyítványban 

érdemjegynek megfelelő 

szóval értékelünk: 

részt vett 

nem vett részt 

részt vett 

nem vett részt  

 

 

SZORGALOM 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

1-4. Az első évfolyamon havonta a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben szövegesen értékelünk: 

példás 

jó 

változó 

hanyag 

 

2-4. évfolyamon havonta a 

naplóban és a tájékozató 

füzetben 2-5 érdemjeggyel 

értékelünk  

1-2. évfolyamon a félévi értékelő 

füzetben szövegesen értékelünk: 

példás 

jó 

változó 

hanyag 

 

3-4. évfolyamon a tájékoztató 

füzetben szövegesen értékelünk: 

példás 

jó 

változó 

hanyag 

Bizonyítványban 

szövegesen 

értékelünk: 

példás 

jó 

változó 

hanyag 
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MAGATARTÁS 

Évfolyam Év közben Félévkor Év végén 

1-4. 1. évfolyamon havonta a 

naplóban és a tájékoztató 

füzetben szövegesen értékelünk: 

példás 

jó 

változó 

rossz 

 

2-4. évfolyamon havonta a 

naplóban és a tájékozató 

füzetben 2-5 érdemjeggyel 

értékelünk  

1-2. évfolyamon a félévi értékelő 

füzetben szövegesen értékelünk: 

példás 

jó 

változó 

rossz 

 

3-4. évfolyamon a tájékoztató 

füzetben szövegesen értékelünk: 

példás 

jó 

változó 

rossz 

 

Bizonyítványban 

szövegesen 

értékelünk: 

példás 

jó 

változó 

rossz 
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14.3. A középszintű érettségi vizsga témakörei 

 

A középszintű érettségi vizsga témaköreinek meghatározásához „A 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról” rendeletben foglaltakat 

alkalmazzuk. 

 

15.  Írásbeli feladatok értékelése 

 

Az írásbeli számonkérés a tanulók tudásának mérésére szolgáló leggyakoribb mérési 

eljárás, mellyel a tanár ellenőrzi a tanulók elméleti és gyakorlati felkészültségét, 

feladatmegoldásban való jártasságát, problémamegoldó képességét. 

 

Az írásbeli számonkérés formái: 

 – Év eleji tudásszintmérő dolgozat a 9. évfolyamosok számára magyar- és idegen 

nyelvből, matematikából. 

 – Teszt, feladatlap. 

 – Írásbeli feleletek a napi elméleti tananyagból (valamennyi tantárgyban). 

 – Szódolgozat, szómagyarázat idegen nyelvből. 

 – Nyelvtani tesztek idegen nyelvből: lehetnek egyetlen témájúak, érettségi-, illetve 

nyelvvizsga típusúak. 

 – Magyarról idegen nyelvre, idegen nyelvről magyarra fordítás. 

 – Kisebb tananyagrészekből feladatmegoldás matematika, fizika, kémia, informatika 

tantárgyakból. 

 – Számítógépes feladatmegoldás elsősorban informatika tantárgyból. 

 – Otthoni jegyzetelés, tananyagrész önálló feldolgozása. 

 – Esszédolgozat magyar irodalomból, történelemből. 

 – Otthon elkészítendő házi dolgozatok (magyar irodalomból és idegen nyelvből), 

feladatsorok kidolgozása matematikából, fizikából. Ez a számonkérési forma inkább a 

magasabb évfolyamokra, az érettségit megelőző időszakra jellemző. 

 – Témazáró dolgozatok minden tantárgyból, amelyek komplex módon ötvözhetik a 

teszt, az esszé, a feladatmegoldás jelleget. Minden tantárgyból alkalmazzuk egy-egy 

nagyobb tananyagrész befejezése után. 

 – Évfolyamfelmérések, évfolyam ellenőrző dolgozatok: minden elméleti tantárgyban 

évenként és évfolyamonként egy, de amennyiben a tantárgy jellege megengedi, a 

munkaközösség véleménye alapján félévenként egy egységes évfolyamfelmérő dolgozatot 

iratunk. 

 

Az írásbeli számonkérés értékelése: 

– Az otthoni és iskolai dolgozatokat igyekszünk időben kijavítani, hogy a diákokat 

megerősítsük tudásukban, tanulhassanak hibáikból, s az értékelés iránymutató legyen a 

további tanulmányokhoz. Minden dolgozatot legkésőbb tizenöt tanítási napon belül 

értékelünk, illetve a kategória kiosztásáig. Ha a dolgozatot a tanár két héten túl javítja ki, a 

tanuló dönthet arról, hogy kéri-e az érdemjegy beírását a naplóba. A 9. évfolyamos tanulók 

év eleji felmérő dolgozatait értékeljük, de nem osztályozzuk. Az írásbeli számonkérés 

érdemjegyei egyenértékűek, de a témazáró dolgozatok osztályzatait az osztályozónapló erre 

a célra megkülönböztetett rovatába írjuk és nagyobb súllyal vesszük figyelembe. 
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16. Szóbeli értékelés: 

 

 

17.  Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

 

17.1. Az otthoni írásbeli feladatok 

 

• a tanuló köteles az órai munkához kapcsolódó, arányos írásbeli házi feladatot elkészíteni, az 

órán azt bemutatni,  

• a házi feladat el nem készítésének nem következménye az elégtelen osztályzat, annak 

anyaga azonban a diáktól felelet formájában számon kérhető,  

• a tanulóknak megfelelő idő biztosításával (2-3 hét) írásban egyszer-egyszer feladatul adható  

házi dolgozat elkészítése is, ennek értékelése az iskolai dolgozatokéhoz hasonlóan történhet,  

• az őszi, téli, tavaszi szünetekre nem adható az órai haladást biztosító házi feladatok  

többszöröse,  

• nem adható indokolatlanul sok feladat még pedagógiai célzattal sem (pl. büntetésként), csak 

a szokásos házi feladattal arányos mértékű,  

• tantárgyanként30 percnél lehetőleg többet ne vegyen igénybe.  

 

17.2. Az otthoni szóbeli feladatok 

• a tananyag arányos része óráról órára megtanulandó feladat a diák számára,  

• nagyobb anyag egészének ismerete várható el záró felelésnél vagy dolgozatnál,  

• a diák önként vállalkozhat – a tantervi követelményeken felül – kisbeszámoló, előadás  

készítésére, ezt írásban is elkészítheti, de szóban, önállóan kell előadnia,  

• a tanuló önként vállalkozhat tanulmányi versenyeken való részvételre, ugyancsak önkéntes 

az erre való írásbeli, szóbeli felkészülése. 

18. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, a matematikát.  

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt 

lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

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

mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 
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19. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

 

A tanulók fizikai teherbíró képességének mérése a Mini-hungarofit módszert alkalmazzuk. Az 

1+4 próba során felmérjük az aerob kapacitást (Cooper futás), és a minden napi mozgás során 

leggyakrabban használt izmok, izomcsoportok teherbíró képességét az alábbiak szerint. 

– dinamikus láberő: helyből távolugrás 

– vállöv, kar: fekvőtámasz 

– hasizomzat: hanyattfekvésből törzsemelés 

– hátizomzat: hason fekvésből tarkóra tartással törzsemelés (helyes testtartásért felelős izmok) 

A próbák folyamán a teljesítményt pontozzuk és az elért pontok összesítése után a megadott 

táblázatból megadjuk a gyerek aktuális fizikai teherbíró képességét (igen gyenge, gyenge, 

kifogásolható, közepes, jó, kiváló, extra). 

 

20. Az iskola környezeti nevelési elvei 

20.1. Alapelve 

 

A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. 

 

20.2. Célja 

 

A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása. 

Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének 

megalapozása. 

Tanítványaink alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli 

szokásainak, a személyes és a közös felelősségtudat alapjainak formálása. Épüljön a 

hagyományok védelmére. 

 

20.3. Területei 

 

Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

 

Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (iskola, tanterem, 

iskolaudvar) kialakítása. 

 

Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, 

energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. 

 

20.4. A környezetei nevelés színterei 

 

 a) Minden tanulót egyformán érintő elemek 

 

Példamutató iskolai környezet 
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– Tantermekben, folyosókon, udvaron élő sarok kialakítása, 

– Anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés, 

– A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

– Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, 

– Szelektív hulladékgyűjtés, 

– Iskolai médiumok „zöld” rovatai. 

 

Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés 

– Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés, az eltérő tanítási 

foglalkozásokon (erdei iskola, múzeumi, állatkerti órák, iskolai projektek). 

 

b) A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 

– Szakkörök, táborok,  

– Környezetvédelmi akciók,  

– Előadások, kiállítások,  

– Rendszeres természetjáró túrák,  

– Madarak és fák napjának megtartása,  

– A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése,  

– Látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba, 

szennyvíztisztítóba, hulladékégetőbe,  

– DÖK nap. 

 

20.5. A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek 

 

A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, 

tevékenységalapú módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

– Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő), 

– Projektek (savas eső mérése), 

– Riport (kérdőíves felmérés), 

– Terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések, 

mérések, táborok, iskolakert,” iskolazöldítés”), 

– Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív 

hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás rendezése, 

újságkészítése, kutatómunka), 

– Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások 

zeneművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése). 

 

20.6. A környezeti nevelésében résztvevők 

 

– Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok 

– Külső résztvevők: szakemberek: környezetvédők, erdészek, meteorológusok, 

művészek, intézmények 
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20.7. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési 

elvei 

 

20.7.1.  A magatartás értékelésének elvei 

A példás magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Az 

iskolai házirendet megtartja és másokkal is megtartatja. Az iskolai követelményeket tudatosan 

vállalja, kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. A tanárok 90-

95%-a példásnak tarja, és a többiek sem adnának jónál rosszabbat. 

A jó magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A 

közösség munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő laza viselkedések 

ellen nem mindig lép fel. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. 

Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és jó 

hírnevére. 

A változó magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. 

Igyekezete ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei: 

– a közösség támasztotta követelményeket ingadozva követi, a közösségi munkából 

csak irányítással és nem szívesen vállal részt; 

– felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz között ingadozó; 

– a közös programokról gyakran igazolatlanul távol marad; 

– tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias; 

– indulatait nem mindig képes fékezni; 

– hangneme kifogásolható; 

– a fegyelmező intézkedések súlyosabb fokozatai valamelyikében részesül. 

A rossz magatartású tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja 

magát a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét 

is gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival 

szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható, 

esetleg törvénybe ütköző. Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések 

valamelyik fokozatában részesül. 

 

Megjegyzések: 

1. A fenti minősítéseket módosíthatják a Házirendnek az igazolatlan hiányzásokra 

vonatkozó előírásai. 

2. A rendszeres templomi szolgálat a magatartás minősítését előnyösen befolyásolja. 

 

20.7.2. A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 

Példás a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási 

órákra képességeihez, körülményeihez mérten akaratát megfeszítve maximálisan és 

rendszeresen felkészül, az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai 

tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken. Képességeinek hiányát 

szorgalmával sikeresen tudja pótolni. 

Jó a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő és 

általában szorgalmas munkájának köszönhető, de akaratának különleges megfeszítésére 

nincsen szükség. 
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Változó a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik. 

Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Időnként nem ír házi feladatot, hiányos 

felszereléssel jön iskolába. 

Hanyag a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz 

tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában 

megbízhatatlan. 

 

20.7.3. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

Az iskola a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, illetve tantestületi dicsérettel 

jutalmazza. Ezek az osztálynaplóba, a törzskönyvbe és a bizonyítványba is bekerülnek. 

A diákok kötelezőn felüli feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki 

vagy igazgatói dicséretben részesíthetőek. A dicséretek az ellenőrzőbe is bekerülnek, és a 

félévi, illetve év végi magatartás vagy szorgalomjegyet is befolyásolják. 

Kiemelkedő, tanórán felüli tanulmányi vagy más jellegű, az iskola hírét öregbítő 

teljesítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv- vagy más tárgyjutalomban 

részesülhetnek, amelyet lehetőleg ünnepélyes körülmények között adunk át. 

Külön tanulmányi feladat elvégzéséért, tanulmányi versenyen való eredményes 

szereplésért külön jeles érdemjegy is adható. 

 

Az alapvető viselkedési szabályok vagy a házirend ellen vétő diákok a vétek súlyának 

és a kihágások gyakoriságának figyelembevételével az alábbi módon büntethetők: 

– szóban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, elbeszélgetés, figyelmeztetés; 

elbeszélgetés a szülőkkel; 

– írásban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés, intés végül megrovás. 

Ezek a súlyuknak megfelelően a félévi és az év végi magatartás, illetve szorgalom jegyben is 

tükröződnek. Minden esetben az osztálykönyvbe és az ellenőrzőbe is bekerülnek.  

Tudomásulvételét a szülő aláírásával jelzi. 

Érdemjeggyel büntetni nem lehet, többlet feladat kiszabása azonban megengedhető. 

Különlegesen minősített esetekben a tantestület fegyelmi bizottságot hozhat létre az ügy 

kivizsgálására. Határozatai között szerepelhet az okozott kár megtérítése, a diák áthelyezése 

másik osztályba, eltanácsolása az iskolából vagy átirányítása másik iskolába. A fegyelmi 

eljárás megkezdéséről és döntéséről a szülőket időben értesíteni kell. 

 

 

21. Fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok végrehajtása 

 

Jogi háttér  

Az ENSZ 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy minden  

állampolgár fogyasztóként a következő alapvető jogokkal rendelkezik:  

• az alapvető szükségleteik kielégítéséhez való jog  

• a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga  

• a különböző termékek és szolgáltatások közötti választás joga  

• a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga  

• a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog 

• az egészséges és elviselhető környezetben való élethez való jog  
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• a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszólás joga  

• a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához 

való jog. 

Az Országgyűlés 1997. december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 

CLV. törvényt, melynek első része V. fejezet 17.§-a rendelkezik a fogyasztók oktatásáról.  

E törvény írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi jogszabályok 

megismerése céljából. A törvény szerint a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, 

amelyet az oktatási intézmények, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és az érdekvédelmi 

szervezetek együttműködve teljesítenek.  

Az EU 2002-2006 közötti időszakra szóló V. fogyasztóvédelmi akcióterve alapján a Kormány 

kidolgozta a középtávú fogyasztóvédelmi politikáját, melynek prioritásai az 

élelmiszerbiztonság, valamint az elektronikus kereskedelem és a lakossági szolgáltatások 

(pénzügyi és biztosítási) területe.  

A fogyasztóvédelemről szóló törvénynek, valamint az EU jogharmonizációs 

követelményeknek is eleget téve a törvényi dokumentumokban megjelenik a 

fogyasztóvédelem oktatása.  

A Kormány 243/2003.(XII. 17.) számú rendeletével kiadott Nemzeti alaptanterv (NAT) 

értelmében a helyi tanterveknek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz 

igazodva a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, 

felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására. Kiemelt fejlesztési feladat a NAT-ban a 

felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra kialakításais jelentős szerepet kap.  

 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja  

 

“A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.”(NAT) A cél elérését a fenntarthatóság, 

azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, elterjesztése és a 

fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete jelenti.  

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, 

az együttműködéshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi 

kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztése. Olyan szociális 

motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, amelyek gazdasági és társadalmi 

előnyöket egyaránt hordoznak magukban.  

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat 

érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A szociális és 

társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, 

mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. 

cselekvési kompetenciák fejlesztése. (NAT) Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, 

a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő 

magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú folyamat. Ennek során az egyén megismeri a 

fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok 

között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekeinek érvényesítésére a természeti erőforrások 

védelme mellett.  
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A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a nevelés-

oktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket, 

hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, ezért a 

gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntő hatású. Amíg a kisiskolás korban leginkább 

jellemző fogyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a 

bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztés 

esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend és a vállalkozásismeret is. A 

fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról 

hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a nevelési 

folyamatba.  

A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb megismerése 

és megértése segít a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Az emberek sokszor az 

olcsó, akciós termékeket részesítik előnyben, általában keveset költenek kultúrára, utazásra, 

erősen differenciálódnak abból a szempontból is, hogy mennyire akarnak, vagy tudnak 

megtakarítani. E gyakorlattal szemben a fenntarthatóság irányába ható fogyasztói minták 

kialakítását segítheti a korrekt sokoldalú tájékoztatás és információáramlás.  

 

Iskolánkban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítására fektetjük a 

hangsúlyt. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai kérdés, hanem 

inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony.  

Az értékek formálásában lényeges például:  

• a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése  

• az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása, 

• a természeti értékek védelme.  

Fontos továbbá a fogyasztás során:  

• a tájékozódás képessége,  

• a döntési helyzet felismerése és  

• a döntésre való felkészülés.  

Megismertetjük tanulóinkkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket e 

területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonságszerepét a fogyasztás 

során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.  

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy az általános 

és a középiskola befejezésekor a diákok értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az 

alábbi fogalmakat:  

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív 

marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos 

mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és 

megoldásának képessége és készsége jellemez.  

Ökológiai fogyasztóvédelem: Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti 

problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban keresendő. 

Mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk gyakran ön- vagy 

csupán vállalati profitcélú volta, mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul 

erőforrásaink feléléséhez és természeti környezetünk elszennyezéséhez E szemlélet a 
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környezet szempontjait is figyelembe veszi, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik 

vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek.  

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk 

erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló 

fogyasztás között.  

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon 

történő felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget 

eredményez, de közben minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok 

használatát, valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, 

illetve termék teljes életciklusa során, annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei 

– és egészsége – ne kerüljenek veszélybe.  

 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén 

érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.  

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban  

• Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos tartalmak. Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási 

számítások Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások; Magyar: reklámnyelv, 

feliratok; a reklám kommunikációs csapdái Informatika – elektronikus kereskedelem 

(ekereskedelem), internetes fogyasztói veszélyforrások, telefónia XX. századi Történelem – 

EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám története stb. 

Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, 

bankok látogatása)  

• Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégekkel)  

• Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó, és mint piac), az ezzel 

kapcsolatos foglalkozások  

 

Módszertani elemek  

 

Valószínűleg akkor járunk a legjobban, ha az amúgy is zsúfolt iskolai tantervbe nem a 

hagyományos módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között folyó oktatásból 

préselünk bele még többet, hanem bizonyos készségek fejlesztésével a fenntarthatóság és a 

fenntartható fogyasztás területén. Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az egyéni és 

csoportos döntéshozás és a problémamegoldás. A készségfejlesztésnek tartalmazni kell az 

egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés, információfeldolgozás, a 

feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit.  

A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek 

együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a családok 

és közösségek fenntartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat.  

A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok indítása 

megfelelő keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, független 

gondolkodás fejlesztésének.  
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Fontos hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák, napjainkban tipikus helyi és 

globális problémákon keresztül.  

• Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól  

• Riportkészítés az eladókkal  

• Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika  

• Egyéni és csoportos döntéshozatal  

• Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása  

• Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában  

• Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel  

• Szimulációs játék, esettanulmány  

• Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci 

magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése)  

• Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)  

 

22. Kulturált közlekedésre nevelés 

A nagyvárosi életforma és a motorizáció minden területen való térhódítása megköveteli a 

közlekedési morál fejlesztését. Iskolánkban fontosnak tartjuk elérni, hogy tanulóink jelentős 

része, aki a gimnáziumi éveik alatt megszerzi a gépjárművezetői jogosítványt, képes legyen 

arra is, hogy a közlekedésben konfliktuskerülő és defenzív módon vegyen részt.  

Iskolánkban sok tanulónk jut lehetőséghez, hogy tanulmányai befejezését követően hosszabb-

rövidebb időt külföldön tölthet. Felkészítésük során nem felejtjük el megemlíteni a 

célországra jellemző eltérő közlekedési szokásokat és a belőlük következő potenciális 

veszélyhelyzeteket. Arra biztatjuk tanulóinkat, hogy a közúti forgalomban, a 

tömegközlekedésben vagy akár a gyalogos közlekedésben résztvevőként minden esetben az 

udvarias és előrelátó viselkedésformát kövessék.  

A közlekedés szabályai jogokra és kötelességekre épülnek, amelyek egymástól 

elválaszthatatlanok. Joga tehát csak annak lehet, akinek kötelessége is van! A közutakon a 

közlekedés rendjét – a jogok és kötelességek összhangja alapján – a KRESZ határozza meg. A 

KRESZ tartalmazza azokat a fogalmakat, jelzéseket, amelyeknek az ismerete, helyes és 

egységes értelmezése, valamint alkalmazása nélkül nem lehet biztonságos közlekedés.  

 

Tanórán kívüli közlekedés-oktatás formái  

 

• Biztonságos, gyalogos és kerékpáros közlekedés oktatása a Közlekedésrendészeti Főosztály 

Forgalomszervezési és Baleset megelőzési Alosztállyal együttműködve. Elméleti és 

gyakorlati oktatás, vizsgázási lehetőség. (Kerékpáros igazolvány)  

• Részvétel iskolai sportnapon (Kerékpáros pálya, tesztlapok) konfliktuskezelő technikákkal  

• Kerületi kerékpáros versenyen  

• Polgári védelmi versenyeken (KRESZ teszt, kerékpáros pálya)  

• Kerékpáros túrákon  

• Kirándulások szervezése  

A közlekedés-oktatásban minden pedagógus részt vesz, ifjúságvédelmi felelőssel és a DÖK 

vezetőjével együttműködve  
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Cél a defenzív közlekedési magatartás kialakítása.  

 

23. Bűnmegelőzéssel, áldozattá válással, erőszakmentes konfliktuskezelő-

technikákkal összefüggő ismeretek 

 

Az ifjúság egészséges és harmonikus személyiségfejlődését veszélyeztető hatások közül a 

devianciával ezen belül is a bűnözéssel kapcsolatos ágensek erősödtek fel oly mértékben, 

hogy az intézményi bűnmegelőzési munkát új alapokra kell helyezni, a tanulók védelme 

érdekében.  

A tanulóknak meg kell ismerniük a bűnmegelőzés jogi, bűnügyi, kriminalisztikai, 

viktimológiai, rendvédelmi alapfogalmait.  

 

Kriminalitás  

 

Prekriminális cselekmények, a fiatalkori kriminalitás jellemzői, különösen veszélyes fiatalkori 

szubkultúrák kriminális formái  

 

Jogi szabályzás  

• Alapfogalmak, fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőjogi és eljárásjogi szabályok  

• Családvédelmi, gyermekvédelmi és gyámügyi törvények, kapcsolódó jogszabályok  

• Az intézményvezető feladata, kapcsolattartás a rendvédelmi szervekkel  

• Btk. 282. és 283. szakasz  

 

Viktimológiai megközelítés  

 

Áldozattá válás összetevő:  

• magányosság, kirekesztettség, bűnbakképzés, elhanyagoltság, sikertelenség, befelé fordulás, 

depresszió, családon belüli erőszak, önsors rontó magatartások megjelenési formái  

• tünetek felismerésének fontossága, „kezelése”  

• állami áldozatvédelmi munka intézményei (áldozatvédelmi hivatalok)  

 

A megelőzés lehetséges formái:  

• a létminimum alatt élők és a nagycsaládosok támogatása  

• a hátrányos helyzetű rétegek támogatása.  

 

Általános cél:  

bűnelkövetővé és áldozattá válás megelőzés.  

 

Eszközök:  

• osztályfőnöki órák,  

• alkalomszerű tájékoztató előadások,  

• szervezett iskolai programok tanórán és tanórán kívül,  

• könyvek, filmek,- rendezvények, kiállítások,  
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• DADA program  

 

Megismertetjük a tanulókat a barátválasztás alternatíváival, a bandák befolyásoló szerepével, 

a különböző csoportosulások veszélyeivel, a csoportos erőszakkal, valamint tudatosítjuk 

bennük, hogy a bandák tagjai nyomást gyakorolhatnak rájuk.  

Segítünk felismerni, hogy döntéseik következményeiért a felelősséget nekik kell vállalni.  

 

Külön témaként foglalkozunk a családon belüli erőszakkal és a szexuális bűnözéssel. 

Megismertetjük a tanulókat azokkal az elhárítási szempontokkal, melyekkel vissza tudják 

utasítani a családon belül előforduló szexuális zaklatásokat, illetve segítjük őket azok 

felismerésében és elkerülésében.  

A kriminalitáson belül a szerfogyasztáshoz kapcsolódó magatartások adaptív feldolgozásának 

a mai magyar droghelyzet alakulása miatt kitüntetett. A drogprevenció minden tanulói 

közösségben a Nemzeti Drogstratégia valamint a TársadalmiBűnmegelőzési Stratégia előírása 

alapján is kiemelt feladat.  

Iskolai drogstratégia  

• Előkészítő szakasz – „marketingmunka” 

• Állapotfelmérés – attitűd, ismeretszint, fertőzöttség  

• Diagnózis – pszichoszociális eredmények szakmai értelmezése  

• Cél-megfogalmazás (SMART)  

• Végrehajtás módszertana – elutasítási technikák  

• Értékelés – evaluációs vizsgálat  

A klasszikus drogok (kábítószerek, alkohol, cigaretta, kávé) mellett egyre nagyobb gondot 

okoz a számítógép, a videó, a nyerő automaták okozta függés kialakulása. Erőszakmentes 

konfliktuskezelő technikákkal összefüggő ismeretek Részletesen foglalkozunk a média 

hatásával, az erőszak megjelenésével. Fejleszteni kell a tanulók pozitív én-képét. A kulturált, 

a másik fél érveit meghallgatni és adott esetben elfogadni is tudó vitatkozás, a mindennapos 

konfliktusok kezelésének egyik legfontosabb módja. Osztályfőnöki órák keretében, a DÖK 

szervezésében biztosítunk alkalmat, hogy a tanulók megismerjék a vitakultúra általános 

elemeit és szervezett foglalkozások során gyakorolhassák is azokat. 

 

 

24. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő 

nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 

Hajdú-Bihar megyében, illetve Debrecenben hivatalosan a következő nemzetiségek 

képviseltetik magukat: bolgár, görög, német, örmény, roma, román, ruszin. Az adott 

nemzetiségi közösségek közül diákjaink – szociológiai, történelmi, földrajzi okokból 

kifolyólag – a német, a román, illetve a roma nemzetiség tagjaival találkozhatnak gyakrabban, 

személyes tapasztalatuk alapján e közösségek mindennapjait ismerhetik meg. 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére alapvetően integrált oktatás keretén belül 

biztosítjuk a településünkön élő nemzetiségekre vonatkozó ismereteket. A tantárgyi keretek 

között megjelenő nemzetiségi kultúrának, képzőművészetnek, zenei világnak, népviseletnek 

és életmódbeli jellegzetességeknek megismerése nem elkülönítetten, hanem az évfolyamok 
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tantervi követelményeiben beépítve, az egyes témakörök részterületeiként megjelennek, és 

azok a Magyarországon élő többi népcsoporttal együtt tárgyalásra kerülnek. A településen élő 

nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését az alábbi tevékenységek szolgálják:  

– tanórák 

– osztályfőnökiórák 

– tanóránkívülitevékenységek: szakkörök, hagyományőrzőrendezvények, 

kiállításokszervezése, rendezése, szabadidőstevékenységek, táborozások, színház- 

ésmúzeumlátogatás, hangversenylátogatás, iskolaifellépések. 

– témanapok, projektfeladatok, érzékenyítőfoglalkozások 

A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben lehetőség nyílik a toleranciára való 

nevelésre, a másság megismerésére, tiszteletben tartására. Különösen fontosnak tartjuk, hogy 

a keresztény felebaráti szeretet elvének megfelelően alakítsuk diákjaink szemléletét. 

Célok és feladatok 

 A múlt megismerésével a tanulók azonosság-tudatának kialakítása és jövőképük 

formálása.  

 A tanulók először ismerkedjenek meg a magyarországi nemzetiségek legfontosabb 

hagyományaival, életmódjával és kultúrájával. Tiszteljék a magyar nép és az 

országban élő más kisebbségek kultúráját, ismerjék fel a népek közötti kapcsolódási 

pontokat. 

 A tanulók ismerkedjenek meg a magyarországi nemzetiségek kultúrájával, értékeikkel. 

 A nemzetiségek történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól, a Szent 

Istváni elvektől a mostani ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy 

a kisebbség sokszínűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. 

 A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak 

felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. A fiatalok igazodjanak el a mai 

nemzetiségi lét megjelenési formáiban, ismerjék meg a szervezeteket, a testületeket és 

a sajtót, továbbá ösztönözzük őket arra, hogy a tanulmányok befejezése után is 

önállóan, értelmező és kutató figyelemmel foglalkozzanak a magyarországi 

nemzetiségek kultúrájával. 

 A történelemi témakörök a történelem tantárgy óráin kerüljenek feldolgozásra. 

 Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség 

előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. 

 A tanulók tudják a magyarországi nemzetiségek helyzetét az európai dimenzióban 

elhelyezni. 

1-4. évfolyam 

Az intézményünkbevezető évfolyamain a nemzetiség-ismereti tartalmak közvetítése 

kizárólagcselekvésközpontú legyen. Ne tanítsunk adatokat, meghatározott ismereteket. A 

tartalmakegyrészt integrálhatók a tantárgyakba: ének-zene, technika, művészeti nevelés. 

Ebben akorban célszerűbb az integráció, több motivációs lehetőséget biztosít. 

A tanulók: 

– nyerjenek betekintést a magyarországi nemzetiségek jelenébe és múltjába élmények 

alapján, 

– szerezzenek alapvető ismereteket azok életéről és mindennapi munkájáról, 

tevékenységéről 
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– tudatosuljon bennük – főként a kulturális antropológia alapvetésének számító 

szemléletmód szerinti immanensnézőponton alapuló tapasztalat – a kultúrák 

különbözősége, sajátos értékvilága. Ismerkedjenek meg olyan alapfogalmakkal, 

amelyek révén nagyobb életkorban elsajátíthatóvá válik a témával kapcsolatos 

differenciált látásmód. Egy-egy jellemző szokással bemutatott, a különböző 

nemzetiségekre jellemző néphagyományt pedig élményszerű módon ismerjenek meg. 

– kapjanak életkori sajátosságaiknak megfelelő indíttatást nemzetiségek kulturális 

hagyományának megismerésére (ismerjék meg a népköltészet értékét és szépségét, pl. 

mondókák, mesék, dalok, játékok révén) 

 

5-8. évfolyam 

Az intézményünk alsóbb évfolyamain a nemzetiség-ismereti tartalmak közvetítése 

kizárólagcselekvésközpontú legyen, de megjelenhetnek alapvető adatok, meghatározott 

ismeretek is az oktatási folyamatban. A tartalmakegyrészt integrálhatók a tantárgyakba: ének-

zene, technika, művészeti nevelés.  

A tanulók: 

– nyerjenek betekintést a magyarországi nemzetiségek jelenébe és múltjába élmények 

alapján, 

– szerezzenek alapvető ismereteket azok életéről és mindennapi munkájáról, 

tevékenységéről 

– tudatosuljon bennük a kultúrák különbözősége  

– ismerkedjenek meg legalább két különböző, a nemzetiségekre jellemző szokással. 

– kapjanak indíttatást nemzetiségek kulturális hagyományának megismerésére (ismerjék 

meg a népköltészet értékét és szépségét, pl.mondókák, mesék, dalok, játékok révén) 

9-12. évfolyam 

– mutassanak érdeklődést a nemzetiségi hagyományok iránt 

– ismerjék fel a hagyományápolás, a nemzetiségi identitás fontosságát 

– készítsenek projektfeladatok során előadásokat, plakátokat, filmeket, stb. amelyek 

segítségével társaik is megismerik az adott nemzetiségek életét, problémáit 

– tantárgyakba integráltan sajátítják el a tananyagot 

A tanulók: 

– nyerjenek betekintést településen élő nemzetiségek életébe,  

– tudják, hogyan és mikéntkerültek a nemzetiségek Magyarországra.  

– ismerjék a nemzetiségek által lakott területeket, tudjanak történelmükből néhány 

fontos eseményt elmesélni 

– ismerjék a naptári évhez és a valláshoz kötődő legfontosabb ünnepeket,  

– maguk isgyűjtsenek szokásokat, tudják a tanult szokásokat felsorolni és röviden 

ismertetni 

– ismerjék meg a magyar nép és a nemzetiségek legfontosabb tradícióit, ismerjékfel a 

hagyományok különbözőségét és azonosságait 

– ébredjen fel érdeklődésük máskultúrák iránt, tiszteljék azokat 



98 

 

– fedezzék fel és elevenítsék fel a nemzetiségi hagyományokat, ismerjék a 

nemzetiségekközötti kapcsolatokat, értsék meg a magyarországi nemzetiségek 

nemzetközi kapcsolatait 

– általában is ismerjék a Magyarországon élő nemzetiségeket, és legfontosabb jogaikat 

sorolják fel 

– ismerjék a nemzetiségi származású művészek, tudósok, sportolók, más közéleti 

szereplők szerepét a magyar kultúra kibontakoztatásában 

– tantárgyakba integráltan sajátítják el a tananyagot 

 

25. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ALAPPROGRAMJA 

 

Intézményünk többcélú szervezeti formája a gimnázium és a kollégium szoros 

együttműködését jelenti. A törvényi előírásoknak megfelelően a kollégium külön pedagógiai 

programmal rendelkezik. A két telephely pedagógiai programja a keresztény nevelési elvek 

mentén az oktatáspolitikai előírásoknak és a törvényes kereteknek megfelelőnek, egymással 

összhangban vannak. 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

 

 

I. Érettségi követelmények 

II. A sajátos nevelési igényű diákokra vonatkozó alapelvek 

III. Speciális képzési formák 

a. Komplex természettudományos képzés 

b. Katonai alapismeretek 

c. Audiovizuális emlékgyűjtés 

IV. Helyi tanterv (terjedelme miatt digitális formában CD-n elérhető) 

 

 

 

 

  



99 

 

Kiegészítés: 

 

A Pedagógiai program elfogadásának dokumentumai (jegyzőkönyvek, nyilatkozatok) 

 

 

Jegyzőkönyv a Pedagógiai Program nevelőtestületi elfogadásáról. 

Nyilatkozat a Pedagógiai Program szülői bizottság által történt elfogadásáról. 

Nyilatkozat a Pedagógiai Programnak a diák-önkormányzati bizottság által történt 

elfogadásáról. 

 

Záró rendelkezések 

 

1. A pedagógiai program a következő felülvizsgálatig érvényes. Minden második 

tanévben értékelni kell a feladatok végrehajtását, szükséges esetben gondoskodni 

módosításáról. 

2. Módosítani kell a pedagógiai programot, ha jogszabályok elrendelik, ill. indokolttá 

teszik. Módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület, a diákönkormányzat és a szülők 

képviselői. 

3. A pedagógiai program megtalálható 

• az igazgatónál, 

• az igazgatóhelyettesi irodában, 

• a tanári szobában, 

• az iskola hivatalos honlapján 

• a KIR rendszerben 

 

 

A diákok (és a szülők) az igazgatóhelyettesi irodában tekinthetik meg hivataliidőben. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

 

A pedagógiai programot az intézmény diákönkormányzata 2016. év május hó 20. napján 

tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. 

 

Kelt: Debrecen, 2016. év május hónap 20. nap 

 

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

diákönkormányzat képviselője 

 

 

 

A pedagógiai programot a szülői közösségképviselői 2016. év május hó 20.napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség) a 

véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Debrecen, 2016. év május hónap 20. nap 

 

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

szülői szervezet (közösség) képviselője                                      

 

 

A pedagógiai programot az intézményi munkavállalók képviselői 2016. év május hó 20. 

napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács a 

véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Debrecen, 2016. év május hónap 20. nap 

 

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

intézményi tanács képviselője                                      
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A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

A pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete 2016. év május hó 23. napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

 

Kelt: Debrecen, 2016. év május hónap 23. nap 

 

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

hitelesítő nevelőtestületi tag  P. H.  hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

 

A Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai 

programját az intézmény vezetője jóváhagyja. 

 

Kelt: Debrecen, 2016. év május hónap 23. nap 

 

 

………………………………. 

igazgató 

P. H. 
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A jelen pedagógiai programot a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § 

(1) bekezdése értelmében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, mint a Szent József 

Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium fenntartója megismerte, a 

Pedagógiai program megvalósítása során a fenntartóra háruló többletkötelezettséget vállalja, 

ezek vonatkozásában egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó 

döntésre jogosult vezetőjea pedagógiai program fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat 

jóváhagyja. 

 

Debrecen, 2016. május 27. napján jóváhagyta. 

 

 

 

Fodor András 

 

Debrecen-Nyírgyházi Egyházmegye  

afenntartó képviselője 
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