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1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT 
 
 

A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimná-
zium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium egykori iskolafenntartó hagyományaira, a hajdúdo-
rogi görögkatolikus tanítóképzésben vállalt szerepére, a gimná-
ziumi és elemi iskoláztatásban vállalt szerepére alapoz. 
 

Történeti hagyományaira, a görögkatolikus iskolarendszer 
évszázados értékrendjére építkezve, a rendszerváltást követő 
évtizedben indíthatta újra a közoktatásban misszióját. Az álta-
lános iskolai nevelés-oktatás felekezeti megszervezését köve-
tően a középiskola és az óvoda megalapításával ma a Hajdúdo-
rogi Főegyházmegye legrégebben újraindított, közös igazgatású 
köznevelési intézménye. 
 

A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimná-
zium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium a görögkatolikus eszmeiséget szolgáló, komplex ne-

velési-oktatási és képzési feladatokat ellátó, közös igazgatású köznevelési intézmény. Érték-
rendjét a humán nevelési elvekre, szilád erkölcsi normákra, a nemzetünk iránti elkötelezett-
ségre alapozza. Hűen szolgálja a Hajdúdorogi Főegyházmegye által elvárt nevelési értékrendet, 
célokat. Nevelési gyakorlata a keresztény alapokra, a praktikus életszemléletre, a környezet 
megbecsülésére, az egyház megtartó erejére és a családra alapoz. 
 

Közösségünk ereje 

 
Az ikonokon megjelenő szentek, az Istenszülő kiemelt módon is jelen van egyházunkban. Így 

kell ennek lennie az intézményeinkben is. Ugyanakkor a szentek közössége olyan hétköznapi, 
természetes közeg kell, hogy legyen, hogy annak hatása legyen a földi közösségekre is. Az intéz-
ményi csoportok (osztály, munkaközösség stb.) egyszersmind keresztény közösségek is legye-
nek. A legfőbb összetartó mindig Krisztus. Ez a sportban, szórakozásban, játékban éppúgy meg-
jelenhet, mint a tanulásban vagy más komolyabb közös cselekvésben. Természetesen nem a 
szólamok szintjén. Erről beszélni teljesen fölösleges, inkább bántó, terhes lehet. Az események 
szervezésében, a ki nem mondott rejtett végső célkitűzésekben kell, hogy jelen legyen, hogy az 
egyes személyek közötti összetartó erő maga Krisztus. Ez a keresztény közösség alapja és ért-
elme. 
 

A tanulásnak és minden azt kísérő vagy azon kívüli foglalkozásoknak mindig legyen közösség 
erősítő hatása is. Figyelembe véve a különböző adottságú és szellemiségű személyiségeket, 
olyan közös cselekvéseket kell kialakítani, amelyben kialakulhat és fejlődhet egymás elfoga-
dása, egymás értékeinek fölismerése és értékelése, a különbözőségek egymást kiegészítő ösz-
szekapcsolása. 
 

Az iskolai közösség és a templomi közösségek közötti összetartozás erősítése nem csak prog-
ramokkal, hanem ezt segítő szellemiség kialakításával. Szoros összetartozás kiépítése az adott 
helyen működő parókussal, lelkipásztori törekvéseinek harmonizálása az intézmény életével. 
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Család, mint érték 

 
A görögkatolikusság sajátossága a nagycsalád. Intézményeinkben hangsúlyos értékelést kell 

adni ennek a kincsnek. A nagycsaládból származó gyermekek értékelése – természetesen nem 
az egykék vagy tört családból származó sérült kapcsolatokkal rendelkező gyermekek kárára – 
oly módon, hogy a sajátos értékeiket (általában nagyfokú együttérző képesség, önzetlenség, ér-
zelmi érettség, stb.) hatékony módon föl- és kihasználjuk a közösségi cselekvésekben. 
 

A rendezvényeken külön szerepet és hangsúlyt kell, hogy kapjanak a nagycsaládos szülők, 
illetve az abba tartozó testvérek. Itt is nem csupán a szavak területén – ez is inkább bántó és 
zavaró lehet –, hanem például azáltal, hogy a náluk megjelenő sajátos értékek nagyobb szerepet 
kapnak.  
 

Hitmegjelenés 

 
Görögkatolikus egyházunk sajátos és mai világunkban ritkaságként tekinthető értéke a hit 

megjelenési formáinak gazdagsága, színessége. Ez bizonyos körökben nehezen vállalható, még 
szégyenkezést is kiválthat. Ennek ellenkezőjét kell erősíteni. A hit megjelenési formái értelem-
szerűen visszaható hatásúak is. Ez azt jelenti, hogy nem csak kifelé van üzenetük – ez a tulaj-
donsága elenyésző értékű a másikkal szemben, miszerint –, a megélt hit belső megerősítést is 
késztet. Ennek tudatosítása éppen az egyházi intézményekben kaphat nagy teret, ahol a vallási 
események közös megélése hatékonyabban megszervezhető. Ez nem csupán a nagyobb léptékű 
ünnepi rendezvényekre vonatkozik, hanem a hétköznap is gyakorolható kisebb gesztusokra ép-
pen úgy, sőt, azok esetében még nagyobb figyelemmel. Pl. a keresztvetés, a kis és nagy metániák, 
a vallási köszönés, az épületek és termek egyházi esemény szerinti dekorációja, ikonok jelen-
léte, amelyek előtti sajátos magatartás megtanítása szintén jelentős mértékben hat a hosszú 
távon is maradandó vallási érzék kialakításában. 
 

Hagyományaink 

 
Egyházunk további sajátos értéke a több száz éves, nem ritkán ezer évnél is messzebbre 

nyúló hagyományok megélése. Ez a gyökerét egyre inkább veszni hagyó európai kultúrában 
különleges erővel bír. Ennek tudatosítása, elfogadtatása, erre való lelkesítés szerves része kell, 
hogy legyen a nevelői munkának. Természetesen tekintetbe véve az életkori befogadási adott-
ságok korlátait, vagy még inkább fölhasználva az azokban rejlő egyes lehetőségeket. A hagyo-
mányőrzés se nem múzeumépítés, se nem álértékek bevezetése. Ennek érdekében hasznos a 
nevelők folyamatos továbbképzése ezen a téren, illetve az egyes intézmények dolgozói lehető-
ség szerint alakítsanak ki közvetlen kapcsolatot a központi magas szintű oktatási intézménye-
ink vezetőivel, munkatársaival. 
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2. A SZAKMAI PROGRAM 
 
 

A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Is-
kola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium alábbiakban kifejtett középtávú szakmai programját 
úgy szerkesztettük, hogy a 

 közös elvek, 
 célmeghatározások, 
 az azonos eszmeiségen, nevelési értékrendre alapozott általános fejezetek 

keretjelleggel kerülnek kifejtésre minden intézménytípusra, a tagintézmények szakmai auto-
nómiájára hagyatkozva – kifejtésre kerül az óvoda, az általános iskola, a gimnázium, a szakkép-
zés valamint a kollégium komplex keretekben megvalósuló programjai. 
 

2.1. A Szakmai program célja és feladata 
 

A Szakmai programban foglalt előírások, szabályzók célja biztosítani az intézmény és tagin-
tézményei törvényes működésének szakmai kereteit, melynek legfontosabb feladata azoknak a 
szabályoknak, előírásoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény: 
a) céljainak és feladatainak megvalósítását a Házirenddel, a Szervezeti és Működési Szabály-

zattal összhangban, 
b) nevelő-oktató munkájának maradéktalan ellátását a különböző jogszabályokban rögzített 

szakmai előírásoknak megfelelően, 
c) nevelés-oktatás-képzés belső rendszabályait, amelyek az iskola autonómiájára, a tanulók 

művelődéséhez való jogára, valamint a pedagógus alkotói szabadságára épülnek. 
 

Az iskola pedagógusai és oktatói fontosnak tartják, hogy az óvoda és az iskola 
 tevékenységével a tanulók sokoldalú, önálló tanulásra alapozott fejlesztése valósuljon meg 

a szabályozott és rendszeresen ellenőrzött intézményi folyamatok és a törvényi előírások 
keretei között, 

 partnerei véleményének, igényeinek figyelembevételével fejlessze nevelő-oktató munká-
ját, 

 a tanulók igényeinek kívánjon megfelelni, és az ő érdekeiket szolgálja, 
 a minőségi munkavégzés (tanulás-tanítás, szakmai képzés) meglévő elemein túl megfelel-

jen a folyamatosan változó kihívásoknak, fokozatosan növelje a hatékonyságot és az ered-
ményességet. Ehhez elengedhetetlennek tartja a párbeszédet partnereinkkel, hiszen csak 
közösen, egymás kölcsönös tisztelete mellett érhetjük el céljainkat. 

 

2.2. A Szakmai program jogszabályi háttere 
 

A Szakmai program az alábbi jogszabályokra épül: 
A. törvények 

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nktv.), 
2. 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (továbbiakban Szktv.), 
3. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (továbbiakban régi Szktv.), 

B. rendeletek 
4. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehaj-

tásáról (továbbiakban Nkvr.), 
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5. 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (to-
vábbiakban Szkvr.), 

6. 20/2012. (VIII. 30.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban 20/2012. r.) 

7. 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről (továbbiakban 51/2012. r.), 

8. 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletmódosításáról (továbbiakban 
22/2016. r.), 

9. 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról (továbbiakban régi NAT), 

10. A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, beve-
zetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 
(továbbiakban új NAT), 

11. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről (továbbiakban OKJ), 

12. 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről (továbbiakban 
14/2013. r.), 

13. 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról (továbbiakban 
23/2013. r.), 

14. 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról (to-
vábbiakban 363/2012. Kr.), 

15. 2/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésé-
nek irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve ki-
adásáról (továbbiakban 2/2012. r.), 

C. kiadványok 
16. A szakképzésért felelős miniszter hivatalos kiadványa a szakmák Képzési és Kimeneti 

Követelményei (KKK) 
https://www.kormany.hu/hu/dok?type=415#!DocumentBrowse 

17. A szakképzésért felelős miniszter hivatalos kiadványa a szakmák Programkövetelmé-
nyei (PTT) 
https://www.kormany.hu/hu/dok?type=416#!DocumentBrowse 

18. Heti óraterv minta a szakképző intézmény oktatási programjának elkészítéséhez 
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/heti_oraterv_minta_1pdf-
1589389074614.pdf. 

 
2.3. A Szakmai program felépítése 
 

A Szakmai program képzéstípus szerint az alábbi fejezeteket tartalmazza: 
 
1. fejezet: óvodai 

a) az óvoda által ellátott köznevelési alapfeladat: 
1. óvodai nevelés, 
2. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, 
b) a köznevelési alapfeladatokat ellátó intézményegység címe: 

o 4087, Hajdúdorog, Óvoda u. 6., 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/heti_oraterv_minta_1pdf-1589389074614.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/heti_oraterv_minta_1pdf-1589389074614.pdf
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c) ennek következtében a 20/2012. EMMI r. 6. §-a szerint az óvoda az Óvodai nevelés 
országos alapprogramja alapján készített Pedagógiai programmal rendelkezik, mely 
jelen dokumentum 1. fejezete, 

 
2. fejezet: általános iskolai képzés 

a) az általános iskola által ellátott köznevelési alapfeladat: 
1. általános iskolai nevelés-oktatás, 
2. a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók is-

kolai nevelés-oktatása, ezen belül a szakértői bizottság szakvéleménye alapján: 
o autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartási zavarral) küzdő tanulók nevelése, ok-
tatása, 

o mozgásszervi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, 
3. azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak az iskolai nevelése-oktatása, akik 

az e célra létrehozott iskolai osztályokban eredményesebben foglalkoztatha-
tóak, ezen belül autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelése, oktatása, 

b) a köznevelési alapfeladatokat ellátó intézményegység címe: 
o az 1-2. köznevelési alapfeladatot ellátó intézményegység címe: 

4087, Hajdúdorog, Petőfi tér 1., 
o a 3. köznevelési alapfeladatot ellátó intézmény címe: 

4029 Debrecen, Faraktár utca 7., 
c) ennek következtében a 20/2012. EMMI r. 7. §-a szerint az általános iskolai képzés 

Pedagógiai programmal rendelkezik, mely jelen dokumentum 2. fejezete. 
 
3. fejezet: készségfejlesztő iskolai képzés 

a) a készségfejlesztő iskola által ellátott köznevelési alapfeladat: készségfejlesztő iskolai 
nevelés-oktatás, 

b) a köznevelési alapfeladatokat ellátó intézményegység címe: 4400 Nyíregyháza, Mó-
ricz Zs. u. 24., 

c) ennek következtében a 20/2012. EMMI r. 7. §-a szerint a készségfejlesztő iskolai kép-
zés Pedagógiai programmal rendelkezik, mely jelen dokumentum 3. fejezete. 

 
4. fejezet: gimnáziumi képzés 

a) a gimnázium által ellátott köznevelési alapfeladat: 
1. gimnáziumi nevelés-oktatás, 
2. a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók is-

kolai nevelés-oktatása, ezen belül a szakértői bizottság szakvéleménye alapján: 
o autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartási zavarral) küzdő tanulók nevelése, ok-
tatása, 

b) a köznevelési alapfeladatokat ellátó intézményegység címe: 
o az 1-2. köznevelési alapfeladatot ellátó intézményegység címe: 

- 4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27., 
- 4025 Debrecen, Postakert u. 2., 
- 4029 Debrecen, Faraktár utca 7., 
- 4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. u. 24., 
- 4600 Kisvárda, Szent László út 49-51., 
- 4600 Kisvárda, Szent László utca 38., 
- 4600 Kisvárda, Somogyi Rezső u. 1., 
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- 5000 Szolnok, Dr. Durst János u. 1-3., 
c) ennek következtében a 20/2012. EMMI r. 7. §-a szerint a gimnáziumi képzés Pedagó-

giai programmal rendelkezik, mely jelen dokumentum 4. fejezete. 
 
5. fejezet: kollégium 

a) a kollégium által ellátott köznevelési alapfeladat: 
1. kollégiumi ellátás, 
2. a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók is-

kolai nevelés-oktatása, ezen belül a szakértői bizottság szakvéleménye alapján: 
o autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartási zavarral) küzdő tanulók nevelése, ok-
tatása, 

b) a köznevelési alapfeladatokat ellátó intézményegység címe: 
o 4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27., 

c) ennek következtében a 20/2012. EMMI r. 10. §-a szerint a kollégium Pedagógiai prog-
rammal rendelkezik, mely jelen dokumentum 5. fejezete. 

 
6. fejezet: szakképzés 

a) a szakképzés által ellátott szakképzési alapfeladat: 
1. technikumi szakmai oktatás, 
2. szakképző iskolai szakmai oktatás, 
3. a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók is-

kolai nevelés-oktatása, ezen belül a szakértői bizottság szakvéleménye alapján: 
o autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartási zavarral) küzdő tanulók nevelése, ok-
tatása, 

b) a szakképzés által ellátott köznevelési feladat alapfeladat kifutó jelleggel: 
4. szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kifutó jelleggel, 2020. szeptember 1-jétől nem 

indítható), 
5. szakközépiskolai nevelés-oktatás (kifutó jelleggel, 2020. szeptember 1-jétől 

nem indítható), 
c) a köznevelési és szakképzési alapfeladatokat ellátó intézményegység címe: 

o 4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27. 
o 4025 Debrecen, Postakert u. 2., 
o 4029 Debrecen, Faraktár utca 7., 
o 4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. u. 24., 
o 4600 Kisvárda, Szent László út 49-51., 
o 4600 Kisvárda, Szent László utca 38., 
o 4600 Kisvárda, Somogyi Rezső u. 1., 
o 5000 Szolnok, Dr. Durst János u. 1-3., 

d) ennek következtében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 12. §-a szerint a 
szakképzés Szakmai programmal rendelkezik, mely jelen dokumentum 6. fejezete. 

 
7. fejezet: mellékletek 

a) a mellékletekben olyan dokumentumok szerepelnek, melyek több képzéstípushoz 
(általános iskola, gimnázium, szakképzés) is tartoznak, 

b) jelen dokumentum mellékletei az alábbiak: 
 



Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

 
 

 

Szakmai program 19. oldal 

Melléklet Képzéstípus 

száma megnevezése 
jogszabályi 
hivatkozás 

óvoda 
általá-
nos is-

kola 

kollé-
gium 

közép- 
iskola 

szak- 
képzés 

1. 
Tanulmányok alatti vizs-

gák szabályzata 

20/2012. r. 
7. § (1) ai) 

 X  X  

12/2020. Kr. 
14. § (2) ai) 

    X 

2. 
Egészségfejlesztési 

program 

20/2012. r. 
6. § (2) g) 

X     

20/2012. r. 
7. § (1) bm) 

 X  X  

20/2012. r. 
10. § (k)) 

  X   

12/2020. Kr. 
14. § (2) bj) 

    X 

3. 
Környezetnevelési 

program 

20/2012. r. 
6. § (2) g) 

X     

20/2012. r. 
7. § (1) bm) 

 X  X  

20/2012. r. 
10. § (k)) 

  X   

12/2020. Kr. 
14. § (2) bj) 

    X 

4. Óraterv-gyűjtemény 

20/2012. r. 
7. § (1) bm) 

 X  X X 

12/2020. Kr. 
14. § (2) ba) 

 X  X X 

5. 
Általános iskolai képzés 
tantárgyi helyi tantervek 

20/2012. r. 
7. § (1) bm) 

 X    

6. 
Általános iskolai képzés 
autista helyi tantervek 

20/2012. r. 
7. § (1) bm) 

 X    

7. 
Készségfejlesztő iskolai 

képzés helyi tanterve 
20/2012. r. 
7. § (1) bm) 

   X  

8. 
Gimnáziumi képzés tan-

tárgyi helyi tantervek 
20/2012. r. 
7. § (1) bm) 

   X  

9. 
Szakgimnáziumi képzés 
tantárgyi helyi tantervek 

12/2020. Kr. 
14. § (2) ba) 

    X 

10. 
Szakközépiskolai képzés 
tantárgyi helyi tantervek 

12/2020. Kr. 
14. § (2) ba) 

    X 
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Melléklet Képzéstípus 

száma megnevezése 
jogszabályi 
hivatkozás 

óvoda 
általá-
nos is-

kola 

kollé-
gium 

közép- 
iskola 

szak- 
képzés 

11. 
Technikumi képzés tan-

tárgyi helyi tantervek 
12/2020. Kr. 
14. § (2) ba) 

    X 

12. 
Technikumi képzés kép-

zési programjai 
12/2020. Kr. 

20. § (1) 
    X 

13. 
Szakképző iskolai képzés 
tantárgyi helyi tantervek 

12/2020. Kr. 
14. § (2) ba) 

    X 

14. 
Szakképző iskolai képzés 

képzési programjai 
12/2020. Kr. 

20. § (1) 
    X 

15. 
Középszintű érettségi 

vizsga szóbeli témakörei 

20/2012. r. 
7. § (1) bh) 

   X X 

12/2020. Kr. 
14. § (2) bf) 

   X X 

16. 
Ágazati alapvizsga sza-

bályzata 
20/2012. r. 
7. § (1) ai) 

    X 

 

2.4. A Szakmai program készítése, hatályba lépésének folyamata 
 

A Szakmai program tervezetét az iskola igazgatója készíti el az iskolavezetés és a tagintéz-
ményvezetők közreműködésével, melyet előterjeszt véleményezésre 
a) a szakmai munkaközösség elé - szakterületét érintően, illetve 
b) a képzési tanács elé. 
 

A képzési tanács és az érintett szakmai munkaközösség véleménye alapján az igazgató az 
iskolavezetés tagjaival és a tagintézményvezetőkkel együtt véglegesíti a Szakmai programot. Az 
igazgató átadja a Szakmai program végleges tervezetét megvitatásra, elfogadásra az óvoda, ál-
talános iskola tagintézmény nevelőtestülete illetve a székhelyintézmény és a középiskolai tag-
intézmény oktatói testülete részére. A Szakmai programot a nevelőtestület és az oktatói testület 
fogadja el, az elfogadáshoz székhelyintézményenként és tagintézményenként a nevelőtestület 
és az oktatói testület legalább kétharmadának kell jelen lennie, és abszolút többség szükséges 
az elfogadáshoz. A Szakmai program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
 
2.5. A Szakmai Program módosítása 
 

Az érvényben lévő Szakmai programot kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha 
a) jogszabályi változások következnek be, 
b) az iskolavezetés, a tagintézményvezetők, a nevelőtestület/oktatói testület vagy a képzési 

tanács igényt tart erre. 
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A felülvizsgálati illetve módosítási javaslatot – indoklással együtt – írásba kell foglalni, me-
lyet a kezdeményező fél képviselete nyújt be az iskola igazgatójának a nevelőtestület/oktatói 
testület vagy a képzési tanács legalább felének kezdeményezésére. 
 

2.6. A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
 

A Szakmai program nyilvánosságra hozataláról az intézmény igazgatója valamint a tagintéz-
ményvezető köteles intézkedni. 

A Szakmai programot az alábbi helyekre kell elhelyezni: 
 könyvtár, 
 irattár, 
 digitális formában a székhely és a tagintézmények honlapján. 
 

A Szakmai program tanulókra illetve szülőkre vonatkozó fejezeteinek főbb pontjait minden 
tanév elején ismertetni kell 
 az első osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, 
 az első szülői értekezleten a szülőkkel. 
 

A Szakmai programról minden érintett hivatalos tájékoztatást kérhet 
 az iskola igazgatójától, 
 igazgatóhelyetteseitől, 
 tagintézményvezetőktől, 
 tagintézményvezető-helyettesektől, 
előre egyeztetett időpontban. 
 


