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4.1. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA 
 

A görögkatolikus nevelés alapja és középpontja maga Krisztus. A keresztény nevelésnek ab-
ban 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 vilá-
got. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önne-
velésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgála-
tára. 
 

„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. 
 

Iskolánk nyitott minden érettségit és/vagy szakképesítést megszerezni kívánó fiatal előtt, 
tiszteletben tartva a tanuló szabadságát a vallási és világnézeti kérdésekben, amennyiben meg-
felel a bemeneti felvételi követelményeknek. 
 
4.1.1. Pedagógiai alapelvek 
 

Nevelőmunkánk legfontosabb értékei: 
 a hitre, a reményre, a szeretetre való nevelés, 
 a biológiai lét, az élet tisztelete, védelme, 
 élő és élettelen természet szépsége iránti fogékonyság, 
 felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt, 
 az én harmóniájára vonatkozó értékek kialakítása: a helyes önértékelés, az önnevelésre 

való igény, józan, megfontolt ítélőképesség, mások felé nyitottság, saját akaratunkról való 
lemondás mások érdekében, a szelídség, türelem, alázat, alaposság, mértékletesség és a 
megbocsátás, 

 a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek kialakítása: a barátság, a szerelem, hűség Isten-
hez és embertársainkhoz, megértés, türelem, önzetlenség, családi hagyományok ápolása, 
empátia, konfliktuskezelés, siker és kudarc feldolgozása, udvariasság és az áldozatvállalás, 

 a társadalmi értékek: az alkotásvágy, a tudásvágy, a szorgalom, a rendszeresség, az alapos-
ság és a minőség, 

 a hazával, nemzettel kapcsolatos értékek kialakítása. 
 

Pedagógiai alapelvünk, hogy 
 az iskolánk nevelő – oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tiszte-

lete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, 
nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakozta-
tása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolida-
ritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat, 
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 alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át 
tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének, 

 kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kul-
túrák iránti nyitottságra, 

 a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakítá-
sában, 

 a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyi-
ségük fejlesztésében, 

 a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, ön-
kormányzó képességének kibontakoztatásához, 

 az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi 
méltóságát, 

 minden iskolai tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek sze-
retete hatja át, 

 alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében, 
 a nevelési - oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” és reális követelménye-

ket támasztunk. 
 
4.1.2. Célok és feladatok 
 

Intézményünk célja, hogy a tanulóinkat képessé tegye szakképesítés és/vagy az érettségi bi-
zonyítvány megszerzésére, hogy ez által elhelyezkedési esélyüket megteremtse. Ennek a célnak 
elérése érdekében – felmérve a régió munkaerő-piaci igényét – változatos, a tanulók egyéni ké-
pességeihez igazodó hatékony és motiváló tanulási módszereket alkalmazunk, amelyek elsajá-
títása révén növekszik képességük a szakmai és más munkatevékenységek értő és alkotó meg-
tanulására, a továbbtanulásra, továbbképzésre. Az iskolánk célul tűzi ki továbbá, hogy elősegíti 
a tanulók kulturális igényeinek fejlődését, a kultúra iránti érzékenységüket, nyitottságukat, ön-
művelés iránti igényüket. 
 

Követelményrendszerében az iskola közelít a munka világában kialakult normákhoz és for-
mákhoz – ugyanakkor figyelembe veszi az életkori sajátosságokat. Lehetővé teszi, hogy az isko-
lából kikerült fiatalok önbizalommal, igényes alkalmazkodóképességgel, a munkaerőpiac, az 
üzleti élet igényeihez rugalmasan alkalmazkodjanak, a társadalmi-, gazdasági életben eligazod-
janak. Tevékeny, magas fokú viselkedéskultúra, kommunikációs- és tárgyalástechnika birtoká-
ban idegen nyelven is ismerjék szakmájuk szakszavait. A hivatalos és a mindennapi életben jár-
tas, az egyetemes és nemzeti kultúra értékeit megőrző, az ország hagyományait ápoló kompe-
tens személyekké váljanak. Az iskola nevelési célkitűzései a rögzített alapelvek, a konszenzuson 
alapuló elképzelések, korunk modern emberi elvárásai és a képzési modell alapján határozha-
tók meg. A kitűzhető célok az embereszményre, az oktatás-nevelés folyamatára és az iskola mű-
ködtetésére vonatkoztathatók. A célok egyik része a bemenetre, másik csoportja a kimenetre, 
valamint a pedagógiai folyamat egészére irányul.  
 

Közös céljaink az alábbiak: 
 az egészséges életvitel kialakítása és megőrzése kiemelt célja az iskolának, 
 erősíteni a környezet iránti felelősséget azzal is, hogy a mindennapok esztétikai értékeit 

mindenkor betartatjuk, 
 alakítani kívánjuk önismeretüket, önállóságukat, a társadalmi és a globális problémák 

iránti érzékenységüket, 
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 az iskola nagy gondot fordít a demokratikus szellemiség, valamint a harmonikus légkör ki-
alakítására, 

 korszerű alapműveltség megvalósításával innovatív tudást alakítunk ki a tanulókban, 
 a tanulói képességfejlesztést alapvető célkitűzésként kezeljük, 
 meghatározó feladatnak tekintjük az ismeretközvetítést és a szakmai oktatást, 
 kiemelet cél a tanulás megtanítása, az eredményes tanulási módszerek és technikák elsajá-

títtatása, 
 kiemelt területként kezeljük a tanulók felzárkóztatását, a tanulási és magatartási hátrányok 

csökkentésére törekszünk, 
 változatos módszerekkel továbbfejlesztjük a tehetséggondozást, 
 meghatározó célként tekintjük, hogy tanulóink az általános műveltség és a szakmai isme-

retek birtokában a munkaerőpiacon sikeresen érvényesülhessenek, 
 közösségteremtő erőnek tekintjük a szilárd értékrendet, a humanista elkötelezettséget, a 

toleranciát, az egészséges lokálpatriotizmust és az ezekből származtatható modern hazafi-
ságot, 

 tudatosan törekszünk a nemzeti kultúra ápolására és közvetítésére, 
 előítéletektől mentes, felelősségteljes gondolkodású, alkotószellemű, kiegyensúlyozott sze-

mélyiségű, fegyelmezett magatartású és mindenkor szavahihető tanulók nevelésére törek-
szünk, 

 minden helyzetben törekszünk a problémák nyílt, őszinte feltárására és megbeszélésére, 
 az érdeklődés felkeltésével és ébrentartásával a tárgyi tudás elmélyítését, rendszeres sze-

repeltetéssel a kommunikációs készség fejlesztését célozzuk meg, 
 a szakmai oktatás követelményrendszerének folyamatos karbantartásával praktikusan és 

a munkaerőpiacon alkalmazható tudásanyag oktatását valósítjuk meg, 
 tudatosan törekszünk olyan új dolgok kialakítására az iskolában, mely később hagyomá-

nyok lehetnek. 
 a diákokat segítjük abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt em-

berré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős 
polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. 

 
A célok meghatározzák a követendő stratégiát, a gyakorlati eljárások összességét. A célkitű-

zések maradéktalan megvalósítását a mindenkori tanulói összetétel befolyásolja. 
 

Mindezek alapján oktató-nevelő munkánk céljai az alábbiak: 
1. Sokoldalú általános műveltség biztosítása korszerű szemlélettel, 
2. Jó kommunikációs készség kialakítása, 
3. Tudományos ismereteken alapuló alkotó gondolkodásra nevelés, 
4. A különféle területeken megmutatkozó tehetség kibontakoztatása, 
5. Egyéni és közösségi emberi értékek kialakítása, 
6. Önmagával és környezetével összhangra törekvő személyiség kialakítása. 
 

A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű 
formálását. Ezért iskolánk feladata a katolikus nevelés, oktatás szerinti értékrend és hiteles 
életvitel kialakítása. Pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására törekvés (a szeretet, a 
jóság, a becsületesség, az őszinteség, a szorgalom, az önzetlenség, a segítőkészség, a tolerancia, 
a felelősségérzet példáinak erősítése). 
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Alapfeladatunk a gimnáziumi és a technikumi képzésben egyaránt a képességek fejlesztése, 
a közismereti és szakmai tantárgyakban rejlő személyiségfejlesztés, a tanulók érzelmi kultúrá-
jának gazdagítása, a közösségi és egyéni érdekek összhangjának megteremtése annak érdeké-
ben, hogy sikeres érettségi illetve szakmai vizsgát tegyenek. Az iskola feladata, hogy olyan fia-
talokat neveljen, akik képesek lesznek arra, hogy életpályájuk során a társadalom elfogadott 
tagjai legyenek. 
 

A technikum alapfeladata, hogy a szakmai vizsgát tett fiatalokat és felnőtteket a munkaerő-
piaci igények figyelembevételével olyan korszerű, magas szintű, speciális szakmai ismeretek 
birtokába juttassa, amelyek a hazai gazdasági és a társadalmi igényeknek megfelelnek, konver-
tálhatóak, továbbfejleszthetők, valamint amelyek az európai integráció megvalósulásában sze-
repet játszhatnak. 
 

A gimnázium alapfeladata, hogy felkészítse tanulóit az érettségi vizsgára, a munkába állásra 
illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. A gimnáziumban a tanulók tevékenységek so-
rán elsajátítják a tantárgyi és tantárgyközi ismereteket és továbbfejlesztik, mindenekelőtt kom-
munikációs és tanulási - képességeiket. A gimnázium feladata továbbá, hogy a tanulók képessé 
váljanak a világos, szabatos szóbeli és írásbeli kommunikációra, az anyanyelv árnyalt, igényes 
használatára, kulturált nyelvi magatartásra, valamint az idegen nyelven (nyelveken) történő 
kommunikációra. A gimnáziumi nevelés-oktatás egyik legfontosabb célja, hogy a tanulókat a 
logikus, összefüggésekben, folyamatokban, rendszerekben történő gondolkodásra nevelje, va-
lamint az elméleti ismeretek és a gyakorlati alkalmazások összekapcsolására. 
 

Oktató-nevelő munkánk speciális feladatai, tevékenységei a célok függvényében: 
 

Célok Feladatok 

1. 
Sokoldalú általános műveltség 
biztosítása korszerű szemlélet-
tel 

 Az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztése 
 Egyéni tanulási utak biztosítása a tanulók számára 
 Felkészítés az érettségi és szakmai vizsgákra 
 A tanulók továbbtanulásának támogatása, segítése 
 IKT eszközök készségszintű, feladat-orientált haszná-

latának ösztönzése tanórán, tanórán kívül 
 A pedagógusok szakmai és módszertani ismereteinek 

bővítése 
 Általános műveltség megszerzési lehetőségének bizto-

sítása 

2. 
Jó kommunikációs készség ki-
alakítása 

 Kommunikációs készségek kialakítása, folyamatos fej-
lesztése 

 Kommunikatív nyelvoktatási módszerek alkalmazása 

3. 
Tudományos ismereteken ala-
puló alkotó gondolkodásra ne-
velés 

 Kritikai szemlélet kialakítása 
 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 
 A motiváció alkalmazása, az ismeretek gyakorlati al-

kalmazásának bemutatása 
 Az önálló tanulási képességet kialakító programok biz-

tosítása 
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Célok Feladatok 

4. 
A különféle területeken meg-
mutatkozó tehetség kibonta-
koztatása 

 A tanulók kapjanak önálló, kreatív feladatot, minden 
szakmai tevékenységükben találkozzanak az alkotás 
örömével 

 Tehetség kibontakoztatása 
 Önálló tanulás módszereinek alkalmazása 

5. 
Egyéni és közösségi emberi ér-
tékek kialakítása 

 Az önértékelés fejlesztése 
 A csoportos tevékenység szabályrendszerének megis-

merése 
 A csoportmunka szabályainak elsajátítása, a csoport-

szerepek jelentőségének ismerete 
 A tanulók számára egyértelmű és következetes értéke-

lési rendszer alkalmazása 
 A módszertani megvalósítás során a társas kapcsola-

tok fejlesztése 
 Közösségi élmények biztosítása 
 Az oktatás-nevelés módszertani alkalmazásával sajá-

títsák el a társakkal való kapcsolattartás szabályait 

6. 
Önmagával és környezetével 
összhangra törekvő személyi-
ség kialakítása 

 Az iskolai közösségek pedagógusi támogatása 
 A foglalkozások során a közösség által teremtett érté-

kek bemutatása, megismerése 
 A tanuló személyiségének megismerése 
 Egyéni fejlesztési tervek készítése 
 Az egészséges életmódra nevelés 
 A káros szenvedélyek negatív hatásainak megismerte-

tése 
 Környezettudatos életmódra nevelés 

 

4.1.3. Módszerek, eljárások, eszközök kiválasztásának elvei 
 

Pedagógiai módszereinket, eszközeinket és eljárásainkat igyekszünk úgy megválasztani, 
hogy azok 
1. igazodjanak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, 
2. igazodjanak a pedagógusok személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségé-

hez, 
3. igazodjanak a mindenkori szituációkhoz és annak tartalmához, 
4. igazodjanak a kompetenciafejlesztés főbb területeihez, azaz 

a) személyes kompetencia, melynek területei: önismeret, önfejlődés igénye, önreflexió, 
szabálykövető képesség, információ kezelésének képessége, 

b) kognitív kompetencia, melynek területei: logikus gondolkodás, összehasonlítás, meg-
különböztetés, észlelés, szókincs, kreativitás, fantázia, szövegértés, lényegkiemelés, 

c) szociális kompetencia, melynek területei: empátia, egymásra figyelés, együttműkö-
dés, tolerancia, utánzás, alkalmazkodó képesség, kommunikáció. 
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4.1.4. Általános alkalmazott módszerek, eszközök és eljárások 
 

Kiemelt feladatainkhoz kapcsolódó feladatok, eszközök és eljárások: 
 

Sokoldalú általános műveltség biztosítása korszerű szemlélettel: 

 

Feladatok Eszközök, eljárások 

Az alapkészségek és a kulcskompetenciák 
fejlesztése 

 Felzárkóztató programok 9-10. évfolya-
mon 

 Egyéni igények alapján korrepetálások 
szervezése 

Egyéni tanulási utakat biztosítunk a tanulók 
számára 

 Differenciálás a tanítási órákon 
 Változatos tanítási módszerek alkalma-

zása 

Felkészítés az érettségi és szakmai vizs-
gákra; A tanulók továbbtanulásának támo-

gatása, segítése 

 Vizsgafelkészítők tartása az utolsó évfo-
lyamon 

 „Kisérettségi” és próbaérettségi vizsgák 
szervezése, vizsgatapasztalat megszer-
zése 

 Továbbtanulási tájékoztatók a szülőknek 
és a diákoknak 

 Továbbtanulási operatív segítség a je-
lentkezés teljes időszakában az osztály-
főnökök segítségével 

IKT eszközök készségszintű, feladat-orien-
tált használatának ösztönzése tanórán, tan-

órán kívül 

 Szaktanáraink a diákok számára olyan 
feladatokat jelölnek ki, amelyek számító-
gép és Internet használatot kívánnak 

 Széleskörű Internet hozzáférés biztosí-
tunk a tanulók és tanárok számára isko-
lában, könyvárban és kollégiumban 

A pedagógusok szakmai és módszertani is-
mereteinek bővítése 

 Belső továbbképzések szervezése 
 Külső továbbképzéseken való részvé-

telre ösztönzés 

Általános műveltség megszerzési lehetőség-
ének biztosítása 

 Színház, hangverseny, mozi, kiállítások 
látogatási igényének felkeltése mellett 
megteremtjük az ezeken való részvétel 
lehetőségét 
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Jó kommunikációs készség kialakítása 

 

Feladatok Eszközök, eljárások 

Kommunikációs készségek kialakítása, fo-
lyamatos fejlesztése 

 Minden tanár feladata, hogy tanóravezeté-
sében lehetőséget adjon a diákoknak a szó-
beli megnyilatkozásokra 

 Vitafórumok alkalmazása a tanórákon, vé-
lemények ütköztetése és érvelések erősí-
tése érdelében 

Kommunikatív nyelvoktatási módszerek 
alkalmazása 

 Idegen nyelv oktatása magas óraszámban 
 Nyelvvizsga-felkészítők szervezése és tar-

tása 
 Idegen nyelvi projektek, témahetek 
 Külföldi kapcsolatok 

 
Tudományos ismereteken alapuló alkotó gondolkodásra nevelés 

 

Feladatok Eszközök, eljárások 

Kritikai szemlélet kialakítása 
Problémamegoldó gondolkodás fejlesz-

tése 

 Konzekvens értékelési kritériumok szerinti 
értékelési rendszer alkalmazása 

 A problémamegoldás algoritmusának al-
kalmazása 

A motiváció alkalmazása, az ismeretek 
gyakorlati alkalmazásának bemutatása 

 A szemléltetés, a gyakorlati alkalmazások 
minden tantárgy esetében 

Az önálló tanulási képességet kialakító 
programok biztosítása 

 Tanulásmódszertan beépítése a tanórákba 

Prevenciós programok biztosítása 

 A tanulási és magatartási zavarok kialaku-
lását megelőző tevékenységek biztosítása 
tanórai, tanórán kívüli foglalkozások kere-
tén belül 

 
A különféle területeken megmutatkozó tehetség kibontakoztatása 

 

Feladatok Eszközök, eljárások 

A tanulók kapjanak önálló, kreatív felada-
tot, minden szakmai tevékenységükben 

találkozzanak az alkotás örömével 

 Az értékteremtés, az alkotás öröme jelen-
jen meg a szakmai munkában 

 Ismerkedjenek meg a közvetlen és a tágabb 
környezetük szakmai és kulturális értékei-
vel 

Tehetség kibontakoztatása tanórán kívüli 
területeken 

 Széleskörű szakköri és diákköri kínálatot 
biztosítunk 



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

 
 

 

Szakmai program, 4. fejezet: Gimnázium Pedagógiai programja 177. oldal 

Feladatok Eszközök, eljárások 

 Tehetségeinket a versenyeken való részvé-
telre ösztönözzük, számukra a versenye-
ken való részvétel lehetőségét megteremt-
jük 

Önálló tanulás módszereinek alkalmazása 
 Projektfeladatok, egyéni kutatómunka al-

kalmazása 
 Önálló szakmai portfóliók készítése 

 
Egyéni és közösségi emberi értékek kialakítása 

 

Feladatok Eszközök, eljárások 

Az önértékelés fejlesztése. 
 Egyéni és csoportos feladatok megoldása 

egyértelmű értékelési követelményekkel. 

A tanulók számára egyértelmű és követke-
zetes értékelési rendszer alkalmazása. 

 Rendszeres értékelés 
 A fejlesztő értékelés alkalmazása 
 Önismereti foglalkozások a szakmai és az 

osztályfőnöki órákon 

A módszertani megvalósítás során a társas 
kapcsolatok fejlesztése 

 A csoportban végzett munka alkalmazása 
az oktatásban és a gyakorlati képzésben 

 A társas érintkezés szabályainak példamu-
tatás útján történő fejlesztése a pedagógu-
sok egymással való viszonyán, a pedagógus 
és a tanulók, valamint a szülők kapcsolatán 
keresztül 

Közösségi élmények biztosítása 

 A tanulók közösséghez tartozás élményét 
az iskolai, helyi és nemzeti hagyományok 
ápolásával erősítjük 

 Támogatjuk a diákok önszerveződését, se-
gítjük önkormányzatuk munkáját 

Az oktatás-nevelés módszertani alkalma-
zásával sajátítsák el a társakkal való kap-

csolattartás szabályait. 

 Csoportmunka, kooperatív tanulásszerve-
zési eljárások alkalmazása 

 Vita, mint módszer alkalmazása 

 
Önmagával és környezetével összhangra törekvő személyiség kialakítása 

 

Feladatok Eszközök, eljárások 

Az iskolai közösségek pedagógusi támoga-
tása 

Az osztályfőnöki feladatok pontos megha-
tározása 

 Osztályfőnöki munka kiemelt támogatása 
 A mentori szerep működtetése 
 Iskolai közösségi rendezvények szervezése 
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Feladatok Eszközök, eljárások 

A tanórai anyagokban a közösség által te-
remtett értékek bemutatása, megismerése 

 Ünnepi megemlékezések szervezése 
 A természet megismerése, osztálykirándu-

lások, táborok szervezése 
 Iskolai projektnapok, témahetek témáinak 

kiválasztása 

A tanuló személyiségének megismerése 
Egyéni fejlesztési tervek készítése 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató progra-
mok szervezése 

 Önismereti órák tartása, művészeti és kul-
turális csoportok működtetése, kiállítások 
rendezése 

Az egészséges életmódra nevelés 
A káros szenvedélyek negatív hatásainak 

megismertetése 

 A tantárgyakban megjelenő egészséggel 
kapcsolatos tananyagot kiemeljük 

 Egészségnevelési programok szervezése 
 Az egészséget befolyásoló környezeti té-

nyezők felismerésére irányítjuk tanulóink 
figyelmét 

 Sportolási lehetőségek biztosítása a testne-
velési órákon, más szabadidős programok 
keretében (edzés, bajnokság) 

 Tudatosítjuk a különböző egészségkárosító 
szerek károsító hatását és használatuk jogi 
kockázatát 

 Rendszeres tömegsportot biztosítunk az is-
kolánkban az iskolai sportkör lehetőségei-
nek kihasználásával 

 Mozgósítunk az iskolai, a városi tömeg-
sport rendezvényeken való részvételre 

 Kirándulásokat, kerékpártúrákat, vízi tábo-
rokat szervezünk 

 Osztályfőnöki és biológia órákon az egész-
ségnevelést a helyi tanterv szerint tanítjuk 

 Védőnői fogadóórák, mentálhigiénés ta-
nácsadás aktív igénybevételét szorgalmaz-
zuk 

Környezettudatos életmódra nevelés 

 A tantárgyakban megjelenő környezettel, 
természettel kapcsolatos tananyagot ki-
emeljük 

 Környezettudatos életmód elemeinek szo-
cializációját végezzük (pl. hulladékszelek-
ció, természetbarát termékek használatára 
való ösztönzés, természeti környezet véd-
elme, lakó és iskolai környezet közös meg-
óvása) 
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4.1.5. Speciálisan alkalmazott módszerek, eszközök és eljárások 
 

Az elmúlt tanévek tapasztalatai azt mutatják, hogy iskolánknak szükséges megtalálni azt az 
új szemléletet, oktatási-nevelési módszereket, melyek segítségével a kor társadalmi és gazda-
sági követelményeinek képes megfelelni. Iskolánk elfogadja azt az irányelvet, hogy át kell ala-
kulnia az oktatómunkának, előtérbe kell kerülnie: 
a) a kompetencia alapú oktatásnak, 
b) projektoktatásnak, 
c) témaheteknek, 
d) olyan oktatási módszernek, amelynek következtében a tanulmányi eredmény nő, a munka-

erő-piaci sikeres elhelyezkedés biztosabbá válik, felsőfokú intézménybe való bejutás bizto-
sított, 

e) kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani az IKT eszközök használatának, minél magasabb 
arányban kell beépíteni az órai munka, az órai tevékenység menetébe. 

 
Kompetencialapú oktatás 

 
A kompetencia-alapú oktatás célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, 

az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 
 

Célunk a NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési el-
járások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja. A 
tevékenységet úgy valósítjuk meg, hogy az a következő kötelező elemeket tartalmazza: 
 legalább egy témahét megszervezése tanévenként, 
 digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek 

fejlesztése, 
 kompetenciafejlesztő feladatbank alkalmazása. 
 

A projektoktatás 

 
Egy új pedagógiai szemlélet, mely új pedagógiai módszerekkel dolgozik. Alkalmazása az is-

kolákban rendkívül fontos, mert egyre inkább az ily módon megszerzett tudás lesz használható. 
Azok, akiknek lehetőségük van projektekben való munkára, az iskolán kívüli világban is ottho-
nosabban oldják meg problémáikat. 
 

A projektmunka nemcsak tanulási technika, pedagógiai módszer, hanem a gyerekek nevelé-
sének, személyiségfejlesztésének nagyon hatékony eszköze is. A projekt a pedagógiában sajátos 
tanulási egység, amelyben az egyes tanuló vagy tanulócsoport önállóan sajátítja el a tanagyagot. 
A projekt középpontjában egy probléma, egy téma áll. A projektoktatás a tanulóra, a tanuló 
olyan célszerű öntevékenységére helyezi a súlyt, amelyet az élettel közvetlen kapcsolatban lévő 
témák inspirálnak. A projektoktatás mindig komplex módon, egy jól meghatározott struktúrát 
követve szervezi újjá a tananyagot. A projekt a tanulók életéhez, élményeihez kapcsolódó prob-
lémákból indul ki. Alapul szolgálnak a diákok tapasztalatai, képességeik, érdeklődésük. 
 

Az éves munkaterv tartalmazza az adott tanévben tervezett projektek megnevezését, felelő-
sét, megvalósításába bevont osztályokat és megvalósításának dátumát. 
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Szempontok A módszer jellemzői 

A program hangsú-
lyos pontjai 

 Kooperációra képes pedagógus közösség 
 Valódi tanulóismeret 
 Tantárgyi tartalmi komplexitás 
 A hagyományos szervezeti keretek felbontása 
 A tanulók képességeihez alkalmazkodó módszerek 

Tervezés 

 Pedagógusi előkészületek: a tartalmi struktúra átgondolása, lehet-
séges, szükséges tevékenységek számbavétele 

 Konkrét tervezés időszaka 
 A projekttéma összekapcsolása a tantárgyi tartalmakkal 
 Feladatterv, időterv készítése, 
 A szükséges eszközök listájának elkészítése 
 A projektmunka eredményei prezentálási módjának, a projektzá-

rónak a kidolgozása 
 Az értékelési formák meghatározása (külső, belső) 

 
Témahét 

 
A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az ún. témahét, amikor az adott 

tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán kí-
vüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű 
módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. Az évfolyam szintű tanulásszervezés a hagyo-
mányostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz, s így az egyéni fejlesztés szempont-
jából hatékonyan épülnek egymásra az alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező foglalkozá-
sok és az egyes részterületekhez kötődő, kutatást és alkotó tevékenységet biztosító választható 
programok. Az intézmény pedagógiai programjába rendszerszerűen beépített témahetek egy-
egy kulcstéma integrált, a kereszttantervi szempontokat érvényesítő feldolgozására alkalma-
sak. 
 

Az éves munkaterv tartalmazza az adott tanévben tervezett témahetek megnevezését, fele-
lősét, megvalósításába bevont osztályokat és megvalósításának dátumát. 
 
 

4.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADA-
TOK 
 

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 világos-

sága.” (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 
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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 em-
beri példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való viszony is so-
kat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti kapcsolatig. 
 

Célunk a sokoldalú teljes személyiség fejlesztése, hogy tanulóink megfeleljenek a kor kihívá-
sainak, elvárásainak. Ennek megfelelően fejlesztő tevékenységünk tartalmilag (ismeret, -tudás-
szerzésben) a társadalom által preferált értékek, érdekek alapján történik: 
 

A személyiség kialakulását külső és belső tényezők, környezeti és pedagógiai hatások együt-
tesen befolyásolják. A személyiség kialakulására a biológiai jellemzők mellett (ösztönök, alkati 
tényezők) döntő hatással van a szűkebb és tágabb társadalmi környezet (a felnőttek és a kor-
társcsoportok). Végső soron az onnan érkező, beépülő heteronóm erkölcsi tartalmak alakítják, 
formálják a személyiséget. A tanulók sikereik és kudarcaik sorozatán keresztül érlelik és alakít-
ják ki saját egyedi személyiségüket. Az iskolai nevelésnek a helyes önértékelés és énkép kiala-
kításában nagy szerepe és felelőssége van. 
 

A nevelés nemcsak a közösségfejlesztő formákat erősíti, hanem az értelmi nevelésen, az esz-
tétikai nevelésen és az egészséges életmódra nevelésen keresztül az egyén fejlődését, boldogu-
lását, sikerességét elősegítő önfejlesztő magatartás- és tevékenységformákat is. Célunk ezért 
az, hogy a szülőkkel együttműködve művelt, szűkebb és tágabb környezetük iránt nyitott, ér-
deklődő, testileg-lelkileg harmonikusan fejlődő, önmagukkal szemben morálisan is igényes fia-
talokat neveljünk. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, összefoglalva az alábbi értékeket szeretnénk 
kiemelten közvetíteni, illetve érvényesíteni pedagógiai munkánkban: 
 a személyi esztétikum megteremtése, 
 a tanulás megszerettetése (informáltság, tájékozottság), 
 az egyéni teljesítmény elismerése, az alkotó ember tisztelete, 
 pontosság és igényesség a munkában, kitartás, felelősségtudat, 
 nyitottság új ismeretek befogadására (az önképzés képessége, nyitottság a környezetre és 

a változásokra), 
 az egészséges életmód kialakítása (a testi és lelki egészség fontossága, a sport, humor, játék 

és vidámság szeretete, helyes táplálkozási szokások kialakítása, stb.). 
 őszinteség, becsületesség, 
 a környezetre irányuló esztétikai tevékenység ösztönzése, 
 

A pedagógusok személy szerint felelősek a rájuk bízott tanulók személyiségének fejlesztésé-
ért. A tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon oktató munkájukkal, személyes példamu-
tatásukkal is az iskola nevelési céljait valósítják meg. Az egy osztályban tanító tanárok közössé-
gének munkáját az osztályfőnök koordinálja, akinek az osztályfőnöki órák keretében kiemelt 
lehetősége nyílik a nevelési programban is megfogalmazott értékek közvetítésére. A tanév so-
rán az őszi és tavaszi team-értekezleteken az egy osztályban tanító tanárok a problémafeltárás 
és problémamegoldás érdekében a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatokat is 
megbeszélik. 
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A pedagógusok kötelesek a szülőket az őket érintő kérdésekről tájékoztatni, a tanulók sze-
mélyiségfejlesztésében a szülőkkel érdemben együttműködni. 

Iskolánk személyiségfejlesztésének lehetőségei és jellemzői: 
 Az iskola széles tevékenységkínálatával, változatos pedagógiai módszereivel, személyiség-

fejlesztő oktatásával az élményszerzés örömét szeretné megvalósítani. 
 Az oktató-nevelő tevékenység kialakítja a konstruktív szokások (olvasás, munka, kulturált 

szórakozás stb.) rendszerét, s tudatosan vállalja, hogy az egyik legfontosabb emberi érték 
a konstruktív életvezetés. 

 A nevelőtestület vállalja a pedagógus hatékony modellközvetítő szerepét, mint a személyi-
ségformálás egyik legfontosabb eszközét. 

 Az iskola pedagógiai tevékenységével fejleszti a tanulók motivációs bázisát, s törekszik az 
intellektuális tevékenység megszerettetésére, a permanens önképzés szükségletének kiala-
kítására. 

 Az iskola nevelői tevékenységében törekszik a családi szocializációban mutatkozó hiányok 
pótlására: a morális magatartás, a társas viselkedési normák elsajátítására, a viselkedési 
készlet gyarapítására, a segítő, karitatív, egymást tisztelő, empátiás magatartás kiépítésére, 
az illemszabályok betartására. 

 Az iskola lehetőséget és teret enged a kreatív kezdeményezéseknek, sokoldalúan felkészíti 
tanulóit a teljesítményhelyzetekhez való alkalmazkodásra (tehetséggondozó szakkörök, ta-
nulmányi versenyek, pályázatok). 

 Az intézményben folyó nevelés hangsúlyt fektet az önismeret-fejlesztésre (önismereti órák, 
osztályfőnöki órák, iskolán kívüli lehetőségek formájában). 

 A különböző szakkörök, verseny felkészítők működtetésével, a színvonalas iskolai ünnepé-
lyekkel a tanórai tevékenységen túl is lehetőség nyílik az intellektuális, esztétikai és érzelmi 
nevelés fejlesztésére (színjátszó kör, vízen festés). 

 A nevelőtestület minden területen fejleszti a hatékony kommunikációt, a véleményalkotást, 
a döntéshozatal, a problémamegoldás, a magabiztosság képességeinek gyakorlását (szóbeli 
feleletek, versenyek, vitakörök, diák önkormányzati feladatok). 

 Nevelési rendszerünk - a gyermekvédelem lehetőségeivel is élve - pedagógiai módszereivel 
segíti a személyiségfejlődésben zavart szenvedő tanulókat. 

 
A fentiek teljesülése érdekében az oktatási-nevelési folyamatunknak arra kell irányulnia, 

hogy 
 széles teret adjon a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, 

s ezek összhangjának, 
 fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, erősítse akaratukat, 
 segítse őket életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakí-

tásában, saját jövőképük megfogalmazásában, tehetségük kibontakozásában,  
 nevelje őket hazaszeretetre, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartására, a hazai és 

egyetemes emberi kultúra kincseinek értékelésére. 
 

A serdülőkori válságok eltorzíthatják a személyiség szerveződését, akadályozhatják a rend-
szer integrált működését. A személyiség fejlődését célzó tevékenységben a fő figyelem a pszi-
chikus jelenségek felismerésére, tudatosítására irányul. A személyiségfejlesztés legjellemzőbb 
területei az alábbiak: 
 Önismeret: a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség stabilizá-

lása, az önálló döntéshez szükséges képességek kialakítása. 
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 A tanulás tanulása: a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljá-
rások kialakítása valamennyi tantárgyban. 

 Társas kapcsolatok: készség, képesség és igény a tartalmas, harmonikus emberi kapcsola-
tok kialakítására és ápolására. 

 Konfliktuskezelés: képesség és igény a konfliktusok konstruktív módon történő kezelésére, 
a megélt konfliktusok hasznosítására az önismeret fejlesztésében, társas kapcsolatok mi-
nőségének javításában. 

 Lelki egészség: a lelki egészség (mentálhigiéné) iránti igény felkeltése, ennek kialakításá-
hoz és megőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása. 

 Testi egészség: az egészségnek, mint alapértéknek az elfogadása, az egészségmegőrzés igé-
nyének felkeltése, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, 
készség és képesség ezek leküzdésére. 

 Viselkedéskultúra: a mindennapi együttéléshez szükséges civilizációs szokások kialakulása 
és megszilárdulása. 

 Pályaorientáció: képesség a munkaerőpiacon történő eligazodásra, az egyéni vágyaknak, 
törekvéseknek a lehetőségekkel történő összehangolása. Felkészülés az életre szóló tanu-
lásra. 

 Jelenismeret: eligazodás a jelen társadalmi változásaiban, ellentmondásaiban, saját állás-
pont kialakítása a történésekkel kapcsolatban. 

 Felelős állampolgár nevelése: a jogok és kötelességek ismerete az iskolában és a társada-
lomban, a demokráciának, mint értéknek az elfogadása, közös szabályok, normák alkotásá-
hoz és működtetéséhez szükséges szemlélet kialakulása, az általánosan érvényes normák-
hoz, a kodifikált törvényekhez való konstruktív viszonyulás, igény és szándék a saját előí-
téletekkel való szembesülésre, ezek leküzdésére, illetve a másság elfogadására. 

 Globális problémák: a világ problémái iránti egyéni felelősség belátása, a kapcsolódó egyéni 
aktivitás terének megtalálása, a világ dolgai iránti érdeklődés, a folyamatos tájékozódás 
iránti igény felkeltése. 

 A tanulók személyiségének fejlesztése elsősorban a nevelőtestület, de az iskola valamennyi 
dolgozója aktív közreműködésével valósulhat csak meg. Ebben a folyamatban a legfonto-
sabb láncszem a tanuló osztályfőnöke. Az ő kitüntetett hivatása, hogy figyelje, kövesse és a 
lehetőségeihez képest irányítsa tanítványai személyiségének fejlődését. Az iskolai nevelés 
szinte beleágyazódik a gyermeki tevékenység folyamatába, az egyén konstruktív életveze-
tésére irányul, s új, fejlesztő jellegű magatartásformák kiépítését célozza meg. Ha az iskolai 
élet képes az egyén tevékenységrepertoárját fejleszteni, akkor a személyiségfejlesztés te-
rületén eredményt érhetünk el. 

 
 

4.3. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Az iskolai egészségnevelésünk célja, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges 
színtere legyen. 
 

Intézményünk mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordít a gyermek, a tanuló 
egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő fel-
adatokra, amelyek különösen 
a) az egészséges táplálkozás, 
b) a mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztő testmozgás és az iskolai sporttevékenység, 
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c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 
vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 
e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 
f) a személyi higiéné területére terjednek ki. 
 

Ennek érdekében programunk: 
 A tanulók és a tantestület egészségének védelme, az egészség fejlesztése, az eredményes 

tanulás elősegítése, 
 Együttműködés kialakítása az iskolai oktatás szereplőivel, hogy az iskola egészséges kör-

nyezet legyen, 
 Együttműködés a helyi közösségek szakembereivel, annak egészségfejlesztési programjai-

val, 
 Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek, a szabadidő 

hasznos eltöltésének, a lelki egészségfejlesztésnek, tanácsadó programoknak, 
 Olyan oktatási-nevelési gyakorlatokat folytatunk, ami tekintetbe veszi a pedagógusok és a 

tanulók jól-létét és méltóságát, 
 A diákoknak a tanulói családoknak segítség egészségük megőrzésére. 
 

Stratégiai célkitűzéseink: 
 Önismeret, személyiségfejlesztés. 
 Az egészséges életmód kialakítása (az egészség megőrzése, helyes táplálkozás, testedzés, 

életvitel, szabadidő). 
 Szenvedélybetegségek megelőzése, visszaszorítása, leszoktató programok. 
 Alternatívák az életvitelre. 
 

Egészségnevelési módszereink: 
 Hagyományos felvilágosító előadások (iskolaorvos, védőnő). 
 A rizikócsoportok kiszűrése, prevenció (túlsúlyos, szenvedélybeteg, alultáplált). 
 Szükségletek felmérése, helyzetértékelés (szülői szervezet, intézményvezető, egészségne-

velő, iskolai védőnő, orvos, diákok, egészséggel összefüggő tantárgyakat tanító tanárok). 
 

Az egészségnevelés személyi feltételei, kompetencia felelősei: 
 Iskolaigazgató vagy helyettese. 
 Iskolaorvos, védőnő. 
 Osztályfőnöki munkaközösség vezetője. 
 Testnevelő. 
 Szabadidő szervező. 
 Diákönkormányzatot segítő pedagógus. 
 Ifjúságvédelmi felelős. 
 Külső, az egészségnevelésben jártas szakemberek bevonása. 
 

Segítő kapcsolatok igénybevétele: 
 Család. 
 Szülői szervezet. 
 Iskolaorvosi hálózat (vizsgálat, szűrés, egészségnevelés). 
 Gyermekjóléti szolgálatok, Nevelési tanácsadó, Családsegítők. 
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 Rendőrkapitányság, Kábítószerellenőrző Központ (KEK). 
 

Egészségnevelésünk kiemelten fontos területei az iskola pedagógiai rendszerében: 
 Önmagunk ismerete, értékek ismerete. 
 Egészségi állapotunk ismerete. 
 Egészséges, aktív testmozgás, testedzés. 
 Helyes étkezés, táplálkozás. 
 A testi higiénia. 
 A szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben. 
 Családtervezés. 
 Szenvedélybetegségek. 
 Személyes biztonság. 
 Iskolán belüli bántalmazás megelőzése. 
 

Az egészségnevelés tevékenységi területei: 
a) Tanórai foglalkozások 

 Osztályfőnöki óra, 
 Testnevelés óra, 
 Biológia óra, 
 Magyar óra, 
 Földrajz óra, 

b) Tanórán kívüli foglalkozások 
 Elsősegélynyújtó tanfolyam, 
 Sportfoglalkozások, 
 Esetleges erdei iskola, táborok, 
 Osztálykirándulások, túrák. 

 
Az iskola egészségügyi ellátásban dolgozók munkáját az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

Tv. 13. §-a, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3) NM rendelet és az 51/1997. 
(XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek meg-
előzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok iga-
zolásáról szabályozza. Ezen rendeletek alapján az iskolákban dolgozó orvosok és védőnők a 
megelőzés, az elváltozások kiszűrése, illetve a meglévő elváltozások, betegségek figyelembevé-
telével végzik a szűrővizsgálatokat. 
 

A szűrővizsgálatok a meghatározott évfolyamokban, illetve az adott tanévben 16. életévüket 
betöltött diákok körében történik. 
 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak 
rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján).  
Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a tegintézmény veze-
tője és a feladatellátási helyek vezetői. Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szept-
ember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 
15-ig kifüggeszti a tanári szobában.  
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4.4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖ-
DÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Iskolai közösségünk tanári és tanulói részközösségekből épül fel. A tanulói közösség csopor-
tokra (szakkörök, érdeklődési körök) és szervezetekre (diákönkormányzat) tagolódik. 
 

A közösségfejlesztésben kiemelt feladatunk a szocializáció, az iskolán kívüli közösségekbe, 
végső soron a társadalom egészébe történő beilleszkedés elősegítése érdekében. 
 

A nevelés folyamatos, amely során törekszünk a közösségek létrehozására, az összetartozást 
erősítő területek kiépítésére, a kapcsolatteremtés képességének kialakítására és fejlesztésére. 
 

Ezeket a célokat iskolánkban a tanítási órákon, a tanórán kívüli tevékenységekben, a tanulói 
közösségeket szervező-irányító Diákönkormányzat munkájában, a hagyományok ápolásában, 
bővítésében, és az iskolán kívüli kapcsolatainkban valósítjuk meg. 
 

A közösségfejlesztés alkalmai a megemlékezések, műsorok, a zarándoklatok, lelkinapok, a 
közös szertartások, előadások, kirándulások, tantárgyakhoz kapcsolódó, vagy azokhoz nem kö-
tődő versenyek, vetélkedők, tantárgyi (szakmai) napok, hetek programjai, bekapcsolódás vá-
rosi, megyei, országos rendezvényekbe. 
 

A hagyományok ápolását az iskola közösségét érintő nagy ünnepekhez (tanévnyitó, nemzeti 
ünnepeink, tanévzáró), az egyházi ünnepekhez, az országos megemlékezésekhez, a kizárólagos 
iskolai eseményekhez (szalagtűző, ballagás, végzős szakképzős tanulók bizonyítványosztása) 
és a munkaközösségek programjaihoz kapcsoljuk. Ezek az összetartozás érzésének kialakítását, 
az egymásra figyelést, a végzett munka megbecsülését, az iskolához tartozás büszkeségét, a 
visszaemlékezés nosztalgiáját alakítják és erősítik tanulóinkban. 
 

Az iskola hagyományainak ápolása, elmélyítése minden tanuló joga és kötelessége, mely fon-
tos eszköze a nevelésnek. Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törek-
szik. 
 

A vallási ünnepkörök előkészítése, megélése fontos helyet foglal el az iskolai nevelőmunká-
ban. Rekollekció és lelkigyakorlat, elsőáldozásra és bérmálkozásra való előkészület katolikus 
iskolánk jellegéből adódik. 
 

Napi ima: a tanulók a tanítás kezdetén és a tanítás végén az órát tanító pedagógussal közösen 
imádkoznak. 
 

A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás, a diákok személyes Istenkap-
csolatra vezetése. 
 

Egyházi ünnepek, melyeken liturgiára megyünk:  
 szeptember 08.  Istenszülő születése 
 szept.14.  Szt.Kereszt felmagasztalása 
 okt.01.  Szűz Mária oltalma  
 nov.08.  Szt.Mihály és Gábor főangyal 
 nov. 21.  Az Istenszülő templomba vezetése 
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 dec.o6.  Szt.Miklós püspök  
 dec.09.  Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 
 dec.25-26-27.  KARÁCSONY 
 jan. 01.  Jézus névadása, Nagy Szent Bazil, Újév 
 jan.06.  Vízkereszt / Iskolaszentelés / 
 jan.30.  Három szent főpap (Pedagógus lelkinap) 
 febr.02.  Gyertyaszentelő Boldogasszony (találkozás ünnepe) 
 febr.-márc.  Nagyböjt 
 márc.25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony 
 HÚSVÉT 
 ápr.23.  Szent György nagyvértanú 
 Áldozócsütörtök – Mennybemenetel 
 PÜNKÖSD 
 

A közösségfejlesztés munkáját a munkaközösség-vezetők, a könyvtáros tanár, az iskolai szü-
lői választmány összekötő tanára és az ifjúságvédelmi felelős fogja össze és irányítja az iskolai 
vezetés támogatásával és valamennyi pedagógus együttműködésével. Segítik ezt a munkát a di-
ákönkormányzat és a szülői választmány tagjai is. 
 

Iskolánkban nagy szerep hárul a mindenkori hittanárra, iletve hitoktatóra. Elsődleges fel-
adata, hogy megszervezze a hitoktatásra jelentkező tanulók számára a korosztályuknak megfe-
lelő hittancsoportokban való foglalkozást, ezen túlmenően pedig, hogy előkészítse a parókiai 
közösségekbe való integrálásukat. Személyiségével elősegíti azt, hogy a tanulókban benső 
igénnyé váljon az egyházi alkalmak templomi megünneplése. Az iskolai hitoktatás feladatként 
hordozza önmagában azt is, hogy a hittanár lelki gondozást folytasson a hitoktatás iránt érdek-
lődő tanulók között, mégpedig a különleges hozzáállás és bánásmód felismerésével és alkalma-
zásával, melyet teljes mértékben kiegészít a szülők és az intézmény oktatóinak és tanárainak 
megszólítása. A hittanár tevékenységei közé tartozik a pedagógusokkal való megfelelő kapcso-
lat kialakítása, illetve a hitoktatás ügyének ápolása az egyház pozitív megítélésének érdekében. 
 

Az iskolai közösség belső normarendszerét, azaz a tanulók által gyakorolható jogokat és kö-
telezettségeket a Házirend szabályozza. A beilleszkedésben, az iskolai normák, elvárások meg-
ismertetésében az alapozó szakaszban az osztályfőnököknek nagyon fontos szerepük van. 
 

A nevelés során a fő hangsúlyt a következő közösségfejlesztő értékek közvetítésére helyez-
zük: 
 a szocializáció folyamatainak elősegítésére, 
 a civilizált viselkedés normáinak elsajátítására, 
 az emberek közötti szolidaritás, szociális felelősségérzet erősítésére, 
 felelős társadalmi magatartás kialakítására, 
 a munka szerepének, mint morális tevékenységnek a megerősítésére, 
 a környezeti értékek megőrzésére, gyarapítására, 
 nemzeti kultúránk és hagyományaink, európai identitástudatunk ápolására, 
 a különböző szokások, kultúrák, vallások iránti toleranciára, 
 udvarias és tapintatos magatartásra, az együttműködésre való képesség erősítésre. 
 

A tanulóközösség kialakítása és fejlesztése érdekében a szülők közösségével minél szoro-
sabb együttműködésre törekszünk. Bevonjuk őket a rendezvények, foglalkozások tervezésébe, 
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szervezésébe és a programok megvalósításakor számítunk aktív közreműködésükre is (pl. a 
környezeti kultúra fejlesztésében, a szakterületükhöz kapcsolódó programok tartalmi megva-
lósításában). 
 
 

4.5. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI 
MUNKA TARTALMA ÉS FELADATA 
 

A pedagógussal szemben a következő elvárások fogalmazhatók meg: az intézményben 
dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és 
személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri leírás-
ban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend 
alapján. 
 

A pedagógus: 
 rendszeresen megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a tanulócsoportjá-

ban tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük; 
 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani 
innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

 tanórai munkáját a diákok adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciál-
tan szervezi; 

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyúj-
tással biztosítja továbbhaladásukat; 

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differenciá-
láson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi versenyekre való felké-
szítés formájában is megtehet (pl. fakultációs órák keretében) 

 a tanulók tanulmányi fejlődését sokoldalú szemléltetéssel szolgálja, s maga gondoskodik 
az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes tárolásáról, épségének megőr-
zéséről; 

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi munkáját annak figyelembe véte-
lével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen; 

 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására gon-
dot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen; 

 a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal együtt értékeli;  
 az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 14 munkanapon 

belül köteles kijavítani; 
 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s en-

nek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók ál-
landó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség 
szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok kezdeményezésével segítségével ér-
het el; 

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben fej-
lődjenek; 

 a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 
együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 
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 a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi visel-
kedés szabályait; 

 a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy 
héttel a jegyek lezárása előtt megíratja; 

 a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt 
értékeli; 

 foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 
 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új 

tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében 
való tájékozódik 

 
Az osztályfőnöki munka nevelési tartalma: 

 irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség (továbbiakban osztály) iskolai 
életét, jelentős nevelő hatást fejt ki, érdemben foglalkozik a rábízott fiatalok egyéni gond-
jaival. Az egységes értékrend megvalósítása érdekében koordinálja, ellenőrzi az osztály-
ban folyó pedagógiai tevékenységet, 

 az osztályfőnöki munkaközösség munkatervi feladatait és az osztály sajátosságait figye-
lembe véve tervezi és végzi munkáját, 

 9. osztály osztályfőnökeként szeptemberben a családi háttérvizsgálati, októberben a szo-
ciometriai felmérést elvégzi az osztályában, melyet kiértékel és bemutat az őszi nevelési 
értekezleten, 

 9. osztály osztályfőnökeként a félévi osztályozóértekezleten összegző beszámoló kereté-
ben ismerteti a tanulók tanulmányi előmenetelét (összehasonlítva az általános iskola 8. 
osztály eredményeivel), 

 a pályakövetési rendszer keretében, végzett osztálya (érettségizett, szakmai vizsgázott) 
tanulóinak elhelyezkedését, továbbtanulását ismerteti a tanévnyitó értekezleten, nyomta-
tott és digitális formában szeptember 15-ig leadja beszámolóját az igazgatónak, 

 az osztályban tanító szaktanárral egyeztetve, bejelentve a területileg illetékes igazgatóhe-
lyettesnek, látogathatja osztálya tanítási óráit, 

 koordinálja a szabadidős foglalkozásokat, 
 nyomon követi a tanulók fejlődését, tevékenységét, konfliktusait az osztályban és a szülői 

házban, valamint egyéb kortárs csoportokban, 
 figyelemmel kíséri osztálya tanulóit tantárgyi és tanórán kívüli tanulási folyamat során, 

tapasztalatairól visszajelzést ad az illetékeseknek, 
 törekszik arra, hogy jelen legyen azokon az iskolai eseményeken, melyeken osztályának 

tanulói is részt vesznek, 
 javaslatot tesz igazgatói szintű dicséretre és büntetésre, illetve fegyelmi eljárás megindí-

tását kezdeményezheti, 
 gondoskodik a szociális segítségnyújtásról, 
 együttműködik az ifjúságvédelmi felelőssel és a fejlesztő pedagógussal, 
 segíti a személyre szabott és sikeres pályaválasztást, továbbtanulási lehetőségekről tájé-

koztat, 
 a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tekintetében negyedévenként megszervezi az 

osztályban tanító tanárok, csoportnevelők részére az esetmegbeszéléseket, 
 adminisztrációs munkáját köteles pontosan ellátni: 

o hetente ellenőrzi a naplóba beírt órákat, s hiány esetén felszólítja kollégáját a hiány-
pótlásra, ennek elmaradása esetén jelez az illetékes igazgatóhelyettesnek, 
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o havonta összegzi és adminisztrálja a hiányzásokat, folyamatosan követi a hiányzá-
sok igazolását, 

o igazolatlan hiányzás esetén a Házirenddel összhangban értesíti a szülőket, a hatósá-
got és a gyermekjóléti szolgálatot, 

o következetesen eljár a fegyelmi vétséget elkövető tanulókkal szemben, és a bünteté-
seknek a naplóba és az ellenőrzőbe való beírását naprakészen végzi, 

o félévkor és év végén a tanügyi dokumentumok kiállítását – ellenőrző, bizonyítvány, 
törzslap, osztálystatisztika – hibátlanul, határidőre elvégzi, 

o 9. osztályos kompetenciamérések dolgozatait határidőre kijavítja, 
o naprakészen vezeti a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók adatlapját, 

 a szülők tájékoztatása az iskolai Házirendről és gyermekük iskolai teljesítményéről, 
 a szülői ház és az iskolai nevelés közötti harmónia megteremtése, lehetőség szerinti opti-

mális összhang kialakítása, 
 rendszeres kapcsolattartás a szülői közösség képviselőjével. 
 

Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői: 
 az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja, világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. 

Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és 
fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához, 

 segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és 
hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására, 

 fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét az 
életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt, 

 legyen hiteles önmagát vállalni tudó pedagógus, 
 rendelkezzen kellő pedagógiai tapintattal, 
 tisztelje a tanítási tanulási folyamatban való résztvevőket. 
 

A fenti tevékenységek megszervezése, gondozása valamennyi munkatársunk feladata, de ki-
emelt szerepe van az osztályfőnököknek. 
 

Elvárások az osztályfőnökkel szemben: 
 naprakész ismeretekkel rendelkezzen tanulóiról, 
 a szülővel kiemelten és tapintatosan viselkedjen és foglalkozzon. Ennek leghatékonyabb 

eszköze a rendszeres találkozás (fogadóóra), beszélgetés,  
 a tanuló problémáit a személyiségi jogok figyelembe vételével beszélje meg a szaktaná-

rokkal, 
 szükség esetén, a szülő, gondviselő kérésére tanácsért, segítségért forduljon szakember-

hez, (például pszichológus), a tanuló ügyében 
 kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, gondoskodjon a tanuló megfelelő 

iskolafokozatba kerüléséről, pályaválasztásáról, 
 tudatosítsa a diákokban, hogy mely területeken számíthatnak a támogatására, bizalmára, 

illetve milyen egyéb segítségnyújtási lehetőségek adottak az intézményben, a városban. 
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4.6. A KIEMELTFIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDA-
GÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókat az alábbi módon csoportosítjuk: 
1. kiemelten tehetséges tanuló 

 az a tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 
kreativitással rendelkezik, és 

 felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség, 
2. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

 az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához vi-
szonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, maga-
tartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

 személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sa-
játos nevelési igényűnek, 

3. sajátos nevelési igényű tanuló 
 az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, ér-

zékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együt-
tes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabá-
lyozási zavarral) küzd, 

4. hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 
 
4.6.1. Kiemelten tehetséges tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 

A teljes iskolai munkának hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az iskola valamennyi tanulója ki-
bontakoztathassa képességeit, tehetségét – szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, 
amelyeket születésénél, családi, vagyoni helyzeténél, vagy bármilyen más oknál fogva fennáll-
nak – felkészülhessen a továbbtanulásra vagy a munkába állásra. 
 

A pedagógus és a tanuló tervszerű, folyamatos és ellenőrzött együttes tevékenysége bizto-
sítja a tehetség felismerését, azonosítását. Minél több forrásból szerzünk a tanulóra vonatkozó 
információkat a tanuló teljesítményéről, képességeiről, annál megbízhatóbb az azonosítás. 
 

Minden tanulót hozzá kell segítenünk, hogy saját lehetőségeinek maximumát érhesse el, élet-
korának és személyi előfeltételeinek megfelelő ütemben. Az iskola felelőssége éppen az, hogy 
felismerje és gondozza a tehetséget, megfelelő pályát biztosítva a kibontakozáshoz. 
 

Tehetséggondozás célja és feladata 

 
A nevelés és oktatás egyik célja az, hogy a tanulók megtalálják azt, amihez tehetségük van. 

Arra kell törekednünk, hogy a tehetség felismerését akadályozó tényezőket korlátozzuk vagy 
megszüntessük. Olyan értékrendet kell közvetítenünk diákjaink felé, amely azt sugallja, hogy a 
bennük levő adottságok csak aktív tevékenységek során, munkával, gyakorlással fejleszthetők. 
 

Feladataink: 
 az adottságok, az érdeklődés korai felismerése (tanórán, versenyeken, ...),, 
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 a tehetség sokrétű értelmezése (elméleti-gyakorlati, tantárgyhoz kötődő, vizuális, manuá-
lis, absztrakciós, kreatív, stb.) 

 specifikus képességek kibontakoztatása, 
 tanórán kívüli képességfejlesztő szakkörök igény szerinti működtetése, 
 egészséges versenyszellem kialakítása, ápolása, 
 a motivációs bázis fejlesztése, kellő ambicionálás, 
 iskolán belüli és iskolán kívüli megyei ill. országos szinten szervezett versenyeken való 

részvétel, 
 elismerés, jutalmazás, az iskolai (tanári és diák) közvélemény pozitív formálása, 
 egykori diákok eredményeinek, karrierjének bemutatása. 
 

Alapvető célkitűzések: 
 minél több tanuló fejlessze, mutassa meg valamilyen tekintetben tehetségét, 
 ne sikkadjon el senki, 
 tanulói ambíció és az iskolai presztízs összehangolása, 
 fejlesztés feltételrendszerének biztosítása, 
 az általánosan színvonalas, minőségi képzés bázisán bontakozzanak ki a tehetségek. 
 

A tehetségfejlesztés a szakmai oktató munka része is. Nem elegendő hozzá a jó színvonalú 
hagyományos oktatás, differenciált, speciális és egyéni foglalkozást is igényel. A tehetséggon-
dozással foglalkozó tanárnak szakmailag, pedagógiailag, pszichológiailag is felkészültnek kell 
lennie. Ismernie kell a tehetséges diák természetét és igényeit, az oktatás új fejleményeit, a leg-
újabb kutatási eredményeket. Fontos tényező a pszichológiai fejlődés ismerete, a tanított tárgy 
átlagon felüli ismerete, a különleges módszerek, irányítás és vitavezetés. Nagyon fontos a te-
hetségeknél a kreativitás és a rugalmasság fejlesztése. Nélkülözhetetlen a pedagógusok segít-
sége a tehetséges tanulók iskolai és szociális beilleszkedésében. Fontos a környezet segítsége a 
tehetséges tanulók érzelmi biztonságának megteremtésében. 
 

Az osztályfőnöki programnak is fontos része az önismeret, a személyiségfejlesztés, a kom-
munikációs képességek fejlesztése, valamint a tanulás tanítása. A legfontosabb a tanulók sze-
mélyiségének megismerése. Ezen ismeretek birtokában tervezhetjük meg és szervezhetjük a 
hatékony képességfejlesztést és tehetséggondozást. 
 

A képességfejlesztés és tehetséggondozás formái 

 
A képesség- és tehetségfejlesztés részben a tanórákon, részben azokon kívül valósul meg. 

Iskolánkban a képességfejlesztésnek, tehetséggondozásnak a következő formáit preferáljuk: 
1. Az egyes osztályokban az emelt óraszámú képzések keretén belül tájékozódunk a tanulók 

képességeiről. Ennek módszerei: egyéni elbeszélgetés, felmérés, feladatmegoldás, bejövő 
szintfelmérés alapján csoportbontások. A tanítási órán ezt egyéni feladatok adásával old-
hatjuk meg, amelynek során a tanulók egymástól függetlenül dolgoznak. 

2. Az egyéni munka másik gyakran alkalmazott módja a rétegmunka. Az osztály tanulóit ké-
pességeik szerint csoportokba osztjuk, s ennek megfelelően kapnak különböző, egyénileg 
megoldható feladatot. Ennél a módszernél fontos, hogy a feladat egyszerre legyen az illető 
számára megoldható és fejlesztő. A differenciált egyéni tanulás formái akkor hatékonyak, 
ha biztosítják mindenki számára az előrelépés lehetőségét önmagukhoz képest. 
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3. A kooperatív tanulásszervezést, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztés érde-
kében alkalmazzuk. A jól szervezett csoportmunka az egyes tanulókra és az osztályra pozi-
tív hatással van. A tanulók megtanulnak figyelni egymásra, vitatkozni, érvelni, élményeket 
szereznek, fontos tapasztalatokat gyűjtenek önmagukról. 

4. A tanulók szintjének, sajátosságainak leginkább megfelelő forma a szimultán tanulásszer-
vezés. Miközben az osztály nagy része együtt dolgozik, az olyan diákok, akiknek ez a közös 
szint már nem megfelelő, egyénre szabott feladatokat kapnak. 

5. A tanulók képességei kiselőadásokkal is fejleszthetők. Ezt elsősorban a kutató tevékenység, 
az élményszerű ismeretszerzési forma biztosítja. 

6. A képességfejlesztés egyik hatékony formája a vita, amely az ismeretek elsajátításán túl fej-
leszti a gondolkodást és a kommunikációs készséget. Segítségével tartós problémamegoldó 
képesség, személyközi kapcsolatok, közösségfejlesztés érhető el. 

7. A tanulók képességfejlesztésének, tehetséggondozásának jelentős terepe a tantárgyhoz 
kapcsolódó szakkör, ahol a tanár és a tanulók kooperatív tevékenysége során többlet tan-
anyag aktív feldolgozása, magas szintű elsajátítása, a tanulók önálló tanulásra való képes-
sége, a tanulási motivációnak magas szinten szerveződő önszabályozása válik lehetővé. 

8. A tehetséges tanulóink részére egyéni (1-3 fő) foglalkozás tartható a tanórai foglalkozáso-
kon felül. Lehetőség szerint élni kell ezzel a lehetőséggel a tanulmányi versenyekre való 
felkészülés során. 

9. Szorgalmazzuk tanulóink részvételét a tanulmányi versenyeken, iskolai szinttől az orszá-
gosig. A sokirányú fejlesztés folyamatában ezzel is szeretnénk elősegíteni továbbtanulási 
esélyeik növekedését. A versenyek egyben motivációs szerepet is betöltenek a tanulókban 
levő értékek kibontakoztatásában. Sokan ezeken a versenyeken szembesülnek valós körül-
mények között képességeikkel, tudásukkal, összehasonlítva a realitással és mások teljesít-
ményével. A versenyeken megerősítésre vagy cáfolatra találnak az egyéni ambíciók is. 

10. A továbbtanulás elősegítése érdekében a különböző tantárgyakból előkészítő foglalkozáso-
kat szervezünk. 

11. A képességfejlesztés minél magasabb fokon történő megvalósításához tanulóink igénybe 
vehetik az iskolai könyvtár, internet, tantárgyi szertárak szolgáltatásait. Az önközvetítő in-
formációhordozók (kiemelten az elektronikus média) is fontos eszközei a képességfejlesz-
tésnek, különös tekintettel a tehetséges tanulókra. 

12. Szorgalmazzuk, hogy tanulóink vegyenek részt kulturális és sportversenyeken, bemutató-
kon, műveltségi vetélkedőkön. 

13. Hasznos kiegészítői a képességfejlesztésnek a szabadidős foglalkozások, így a tanulmányi 
kirándulások, a csoportos színház- és múzeumlátogatások, tantárgyi képességfejlesztő 
programok (tantárgyi versenyek). 

 
4.6.2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevé-
kenységek 
 

A szakemberek beilleszkedési, magatartási zavarok magyarázatára több okot, illetve ezek 
együttesét feltételezik. Ezek lehetnek biológiai problémák (esetleg genetikai), stresszhelyzetek-
ből adódóak, családi zavarok, illetve egyéb iskolán kívüli közösségből fakadó viselkedési és 
mentális zavarok, szocializációs problémák. 
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A pedagógus felelőssége, hogy a gyermek tanulását, fejlődését akadályozó tényezőket idő-
ben, és elég korán felismerje. Az osztályfőnök segítségével tájékozódjanak az iskolaorvosi szű-
rővizsgálatokról, melyek kimutathatják a bajok okát. Ez után a probléma jellegétől függően az 
ifjúságvédelmi felelőst is tájékoztatni kell a nehézségekkel küzdő tanulóról, tanulókról. 
 

Fontos a pedagógusok és a szülők együttműködése gyanú esetén. A szaktanároknak tudat-
niuk kell a szülőkkel a tanuló teljesítménycsökkenését, tanulmányi lemaradását (ellenőrzőn ke-
resztül, fogadóórákon, szülői értekezleteken). Szükség van a tanulók-tanulók, tanulók-tanárok, 
tanulói csoportok közötti konfliktusok felismerésére és együttműködő kivizsgálására. 
 

Tanulási nehézséggel küzdő tanulóink esetében a pedagógiai szakszolgálat megkeresése, 
amely dönt, hogy milyen tantárgyakból és milyen könnyítést kell tennünk az adott tanuló ese-
tén. Ezt minden esetben figyelembe vesszük, és ennek függvényében szervezzük meg a tovább-
haladását. Előfordulhat a tanuló felmentése egyes tantárgyakból, vagy tantárgyrészekből az ér-
tékelés és minősítés alól. 
 

Az iskola ezekben az esetekben felajánlja a tanulónak (illetve írásbeli értesítéssel a szülő-
nek), hogy egyénre kidolgozott terv szerint segíti a felzárkózását, illetve az érettségire való fel-
készülését. 
 

Konkrét teendők a beilleszkedési és magatartási problémák feltárásakor, gyanújának felme-
rülésekor 
 Előkészítő tájékozódás a tanév első napjaiban a felvett tanulók alaptudásáról, erkölcsi nor-

máiról. 
 Tényleges szintfelmérés feladat- és mérőlapok segítségével a hátrányok megállapítására. 
 A tanítás-tanulás folyamatában megismerhető hátrányok felismerése: kifejezőképesség, 

szókincs, mindennapi viselkedés, reagálások, stb. 
 A szülők tájékoztatása a tanulók beilleszkedési problémáiról, vagy a szülő jelzésének figye-

lembevétele a tanuló beilleszkedési nehézségeiről. 
 

A tanuló felmentése valamely tantárgy, vagy tantárgyrész tanulása alól: 
 Az iskolaorvosi szűrővizsgálatok, vagy a szülő kérése alapján szakirányú szűrővizsgála-

tokra kell küldeni a tanulót probléma esetén (hallásvizsgálat, belgyógyászat, szemészet, 
urológia, stb.) 

 Pszichés tünetek észlelése esetén pszichológiai, illetve pszichiátriai vizsgálaton kell részt 
vennie, problémajelző lappal, a szülő bevonásával. 

 Ez után sor kerülhet a nevelési tanácsadó megkeresésére, ahol a szakértői és rehabilitációs 
bizottság dönt, hogy milyen ellátásban részesüljön a tanuló. A szakértői vizsgálatban a 
szülő köteles közreműködni. 

 Amennyiben egy tanulóról kiderül, hogy sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanu-
lási, magatartási nehézséggel küzd – mely kérdésben a szakértői és rehabilitációs bizottság 
dönt a nevelési tanácsadó megkeresésére – a tanuló felmenthető az iskolaigazgató által 
egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. Ebben az esetben 
az iskolának egyéni foglalkozást, fejlesztést kell szerveznie a tanuló részére, melynek célja 
a tanuló felzárkóztatása a többiekhez, az elvárt szinthez a tanulmányi sikerességhez. A vizs-
gákon biztosítani kell a tanuló számára, hogy az érintett tantárgyak helyett másik tantár-
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gyat válasszon; hosszabb felkészülési idő álljon rendelkezésére; alkalmazhassa a tanulmá-
nyai során alkalmazott segédeszközöket (írógép, számítógép stb.); ha szükséges, felvált-
hassa az írásbeli beszámolót szóbelivel, a szóbeli beszámolót pedig írásbelivel. 

 
A megelőzés módjai: 

 A kiváltó okok orvoslása (megismerése, diagnosztizálása), 
 A kezdeti stádiumban lévő esetek gyors felismerése, hatékony kezelése, megoldása, 
 A további károsító hatások következményeinek csökkentése. 
 

Ennek érdekében a fejlesztőpedagógus és az osztályfőnök szoros kapcsolatot tart a család-
dal, a nevelési tanácsadóval, az ifjúságvédelmi felelőssel, a gyermekjóléti szolgálattal, az iskola-
egészségüggyel, az iskolapszichológussal. 
 

Pedagógus feladata 

 
A beilleszkedési, magatartási nehézségeket több módszerrel enyhítjük: 

 A tanulás megszervezésénél a pedagógus – lehetőség szerint – igazodjon a tanulók egyéni 
képességeihez, a differenciált tanulásszervezés jelenjen meg ezeken a tanórákon és fejlesz-
téseken. 

 Az iskolához köthető „teljesítményszorongás” folyamatosan akadályozza az eredeti, önálló, 
kreatív megoldások keresésében, ezért ezek a tanulók jobban szeretnek és többet is tudnak 
írásban produkálni, mint szóban.  

 A felzárkóztató és fejlesztő órák és foglalkozások csökkenthetik a szorongást. A kudarcke-
rülő magatartást felválthatja a sikerre való törekvés.  

 Az „eltűnni” igyekvő, szorongó tanuló mellett, a figyelmet magára felhívni akaró agresszív 
tanulónak is segíteni kell. /Ha pozitív magatartásformákkal – pl.:jó teljesítménnyel - nem 
tud annyi figyelmet ébreszteni a pedagógusban, szülőkben, társakban, amennyire szüksége 
lenne, akkor negatív formát - bohóckodást, agressziót – választ. Megfelelő intenzitású figye-
lemmel csökkenthető ez a magatartási zavar.  

 A kötekedő, agresszív tanulókkal szemben /ezeknél a tanulóknál általában agresszív a csa-
ládi háttér, vagy a baráti kör/ a pedagógusnak segítenie kell.  

 A támadó és védekező agresszió kezelésében a szülő segítsége is szükséges. A párbeszéd 
színtere az iskolai lehetőségek /szülői értekezlet, fogadódóra/ mellett a családlátogatás is 
lehet. 

 
A pedagógus részéről a következőnek kell érvényesülnie:  

 a helyes cselekedetek mindig kapjanak pozitív megerősítést, jelenjen meg a motiváció, 
 tetteit, döntéseit mindig indokolja meg, fontos a professzionális tanári kommunikáció meg-

jelenése és gyakorlata, 
 beszélgessen gyakran a tanulóival, akár csoportfoglalkozás keretében is,  
 a tanuló közeledésére mindig pozitívan reagáljon.  
 

Együttműködés kortárs csoportokkal 

 
A kortárs csoporttal az iskolavezetés, az ifjúságvédelmi felelős, a diákönkormányzat vezetői 

és az osztályfőnökök, az atyák és az iskolalelkész tartanak közvetlen kapcsolatot, működését és 
pontos programját közösen alakítják ki. Támogatjuk minél több kortárs oktató felkészítését. 
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Szükség szerint az iskolában működhetnek speciális programok, melyeknek célja az, hogy 
segítséget nyújtsanak a problémás iskolai, illetve magánéleti helyzetekben, és oldják a szoron-
gásokat, félelmeket. Ezáltal elősegítik a serdülők harmonikusan működő személyiségének a ki-
bontakozását. A programok további feladata az, hogy időben felismerjék azokat a komoly pszic-
hés problémákat, melyek kizárólag pszichológus, illetve pszichiáter segítségével orvosolhatóak. 
A programok során fontos szerepe van a folyamatos kapcsolattartásnak, egyrészt a szakembe-
rekkel, másrészt pedig a szülőkkel. 
 

A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részére a programok egyéni és cso-
portos foglalkozásokból állnak. A csoportos foglalkozások mindegyike előre eltervezett meto-
dika szerint épül fel, míg az egyéniek feladatuknak megfelelően a diákok egyéni, és legtöbbször 
intim problémájához igazodva alakulnak. Annak megítélése, hogy kinek milyen foglalkozásra 
van szüksége, egy előzetes felmérés feladata. 
 

Konfliktuskezelés 

 
Fontosnak tartjuk a konfliktuskezelési stratégiáknak a tanulóifjúság minél szélesebb köré-

ben való megismertetését, annak érdekében, hogy a konfliktust, ne negatív és pusztító erőnek 
tekintsék, hanem lehetőségnek, amely elősegítheti a fejlődést és a tanulást. 
 

Amennyiben tanulóink elsajátítanak bizonyos konfliktuskezelési készségeket, képesek lesz-
nek szociális helyzeteket elemezni, viselkedési lehetőségek közül választani és felelősséget vál-
lalni saját cselekedeteikért. A konfliktuskezeléssel kapcsolatos ismeretek megszerzését szabad-
idős tevékenységként vagy tanóra keretében kívánjuk megvalósítani. 
 

4.6.3. A sajátos nevelési igényű tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenység 
 

Iskolánk oktató-nevelő munkájának alapelve, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók ugyan-
olyan ellátásban részesüljenek, mint más gyermek – problémája figyelembe vétele mellett. Ez-
által biztosítjuk számukra: 
 az integrált oktatás-neveléssel elősegítjük az önállóság kialakulását, a társadalmi beillesz-

kedés lehetőségét, 
 az egyéni fejlesztést a rehabilitációs célú fejlesztő terápiákkal, melynek során a tanultak 

elmélyítése és a funkcionális képességfejlesztő tevékenységek alkalmazása történik, mi-
közben ügyelünk arra, hogy a képességekhez és készségekhez mérten terheljük a tanulót. 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását előse-

gítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. Az 
együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet 
és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt ha-
ladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 
a) Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének felkészí-

tése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 
b) Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkal-
mazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” 
alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, 
az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 
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c) A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az 
egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - eljá-
rások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkal-
mazását. 

d) A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 
vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empá-
tia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, 
aki: 
 a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos ne-

velési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; 
 egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a dif-

ferenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 
 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói telje-
sítmények elemzése alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott 
szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

 egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 
 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 
 együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, ja-

vaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 
e) A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - 
gyógypedagógiai tanár/terapeuta az együttműködés során 
 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 
 javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges kör-

nyezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilá-
gítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

 segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök ki-
választásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

 javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkal-
mazására; 

 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 
javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

 együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 
pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

 terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - 
egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, en-
nek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

 
Az intézmény az együttnevelést segítő pedagógus közreműködésével a sajátos nevelési igé-

nyű gyermek, tanuló fejlesztéséhez, valamint a fejlesztő pedagógus közreműködésével a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fej-
lesztési tervet készít, és évente legalább két alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. Az 
egyéni fejlesztési terv tartalmáról és a fejlesztés eredményéről a szülőt tájékoztatni kell. 
 

Az intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú 
habilitációs és rehabilitációs foglalkozásait, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-
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hézséggel küzdő gyermek, tanuló fejlesztését végző intézmény a gyermek, tanuló fejlesztő pe-
dagógiai ellátását központilag kiadott egyéni fejlődési lapon vagy helyben szokásos módon 
dokumentálja. 
 

Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló köznevelési intézmények igénybe vehetik 
az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, szak- és pedagógiai szakmai szolgál-
tatását, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét. 
 
4.6.4. A hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 

Az iskola célja, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását 
és társadalmi integrációját segítse, biztosítsa számukra a tanulásban való cselekvő részvételt. 
 

A tanulóiesélyegyenlőség megteremtésének alapja az iskolában a szegregációmentesség, az 
egyenlő bánásmód elvének megvalósulása, a diszkrimináció-mentesség, és a tanulók közös-
ségbe való integrációjának lehetősége. 
 

Az iskolánkban tanító pedagógusok kiemelt feladatuknak tekintik a hátrányos helyzetű és a 
halmozottanhátrányos helyzetű valamint a veszélyeztetett tanulók segítését. 
 

A tanulók fejlesztését elsősorban a tanítási órákon - az egyéni haladási ütemet segítő -diffe-
renciált- és kooperatív tanulásszervezéssel segítik a tanárok. 
 

A tanórán kívüli foglalkozás keretében az érintett tanuló– életkornak megfelelő – önálló kre-
atív tevékenységére épülő foglalkozásokon vehet részt és megismerheti a tanulási motivációt 
elősegítő és fenntartó tevékenységformákat és módszereket. 
 

A pedagógiai munka folyamán e tanulók esetében is kiemelten fontosnak tartjuk a tanulói 
erősségekre épülő motivációt, a dicséretet és jutalmazást, illetve a megerősítő légkört. 
 

Iskolánkban a pedagógusok támogatják a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű ta-
nulók közösségbe való beilleszkedését, együttműködve az iskolalelkésszel és iskolapszicholó-
gussal, szem előtt tartva a tanuló szociális helyzetét, tanulási és egyéb nehézségeit.  
 

További a hátrányos helyzet csökkentését támogató tevékenységeink: 
 az osztályfőnök egyéni támogatása, 
 iskolalelkésszel való beszélgetés 
 iskola védőnői szolgálat segítsége, 
 tanulási nehézségek során eseti korrepetálás, 
 drogprevenciós programok szervezése, 
 szülőknek tanácsadás szükség szerint, 
 kapcsolattartás társintézményekkel (pl: kollégiumok), 
 pályázatok folyamatos figyelemmel kisérése és aktuális pályázatokon való részvétel  
 egészséges életmód megismertetése (pl: egészségnap keretében), 
 közös iskolai programokban való részvétel támogatása, 
 új szakmai módszerek megismertetése a pedagógusok számára. 
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4.7. AZ EGYÉNI MUNKARENDDEL RENDELKEZŐ TANULÓKKAL KAPCSOLA-
TOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
 

A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig ma-
gántanulói jogviszony jogintézményt felváltja az egyéni munkarend intézménye: Ha a tanuló 
egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes 
folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határo-
zott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolá-
ban vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai 
foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles 
tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi kö-
vetelményeinek teljesítése alól sem. 
 

Ezen időszak alatt: 
 a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; felké-

szítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel; 
 a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a beilleszke-

dési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel egyéni munkarendű 
tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatai-
nak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglal-
tak szerint az iskola köteles gondoskodni; 

 a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, érdemjegyei-
nek és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni; 

 a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb 
foglalkozásokon; 

 a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a tanu-
lószobai foglalkozásokra; 

 az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell érté-
kelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó 
vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak 
szerint; 

 a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minő-
sítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad szá-
mot tudásáról. 

 
Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem 

jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelmé-
nyeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 
 

A már magántanulói jogállásban levők a meglevő igazgatói engedély szerint folytathatják ta-
nulmányaikat a 2019/2020. tanévben is. A kijelölt állami szerv, az Oktatási Hivatal egy éven 
belül hivatalból felül fogja vizsgálni a meglévő engedélyeket és dönt a tankötelezettség folyta-
tása további módjáról. Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 
2019. szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége. Az egyéni munkarend en-
gedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében bírálja 
el. Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos eljárás kérelemre indul. A kérelmet a 
szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló nyújthatja be. A szülői felügyeletet közösen gyakorló 
szülők esetében mindekettejük aláírása szükséges, akkor is, ha a szülők külön élnek. 
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4.8. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

A gyermekvédelem területén a gyermekjóléti, családvédelmi és gyermekvédelmi intézmé-
nyek mellett a köznevelési intézményeknek is meghatározó szerepük van a gyermek- és ifjú-
ságvédelmi feladatok ellátásában. 
 

A gyermekvédelmi feladatok megoszlása a szakemberek között iskolánkban az alábbiak sze-
rint alakul: 
 Az iskola igazgatója felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátá-

sáért. 
Kijelöli az ifjúságvédelmi felelőst, akinek munkája elvégzéséhez tanítási órakedvezményt 
biztosít, valamint telefonálási lehetőséget és egy olyan helyiséget, ahol a tanulókkal, szüle-
ikkel és a kollegákkal folytathat beszélgetéseket. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, akiktől 
folyamatosan informálódik a tanulók érdekében. 
Közzéteszi intézményünkben a gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulan-
cia, lelkisegély-telefon, átmeneti otthon címét, telefonszámát, akikkel szükség szerint ő is 
kapcsolatot tart. 

 A tanulókat és szüleiket tájékoztatjuk a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről és 
fogadóóráiról, hogy a tanulót veszélyeztető körülmények feltárásában, megelőzésében és 
megszüntetésében mielőbb közreműködjön. 

 
Az ifjúságvédelmi felelős rendszeres munkakapcsolatban áll: 

 az iskola pedagógusközösségével, 
 a szülői és tanulói érdekképviselettel, 
 a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, 
 a veszélyeztetett tanulókról kétpéldányos esetjelző lapot készít, melynek egyik példányát 

a gyermekjóléti szolgálatnak megküldi, a másik példány irattárban marad. Az esetjelző la-
pok semmi olyan információt nem tartalmazhatnak, ami adatvédelmi szempontból sérel-
mes lehetne, 

 munkanaplót vezet, mely tartalmazza a problémás gyermekkel való többszöri foglalkozást, 
és olyan információkat, melyek visszakereshetők, és segítik a munkát. 

 a gyermekvédelmi jelzőrendszer ülésein információkat szerez, az ott kapott feladatokat, 
határidőket ismerteti. A munkanapló vezetése nem kötelező, de célszerű, a felelősségteljes 
ügyintézés érdekében. 

 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai a tanulók és szülők körében: 

a) Feladatok a tanulók körében: 
 Tájékoztatás a tanulók jogairól. 
 Részvétel osztályfőnöki órákon. 
 Ismeretterjesztés, felhívás előadásokra, vetélkedőkre. 
 Kapcsolattartás a diákönkormányzattal. 
 Támogatásokhoz, pályázatokhoz, segítő szervezetekhez, szakemberhez való hozzáju-

tás, elérhetőség megszervezése. 
b) Feladatok a szülők körében: 

 Részvétel iskolai szülői értekezleteken a szemléletformálás, tájékoztatás érdekében. 
 Fogadóórák tartása és közzététele szülők körében. 
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 Fórumok szervezése szülők részére. 
 

Az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai az alábbiak: 
 A pedagógusok felderítik a tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszkö-

zökkel törekszenek a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. 
 Szükség esetén a tanuló érdekében intézkedést kezdeményeznek a jelzőrendszer tagjai 

felé, a jóléti szolgálatok felé a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel karöltve. 
 A pedagógusoknak biztosítaniuk kell a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő 

tanuló felzárkóztatását, segítséget adni az indulási hátrányok csökkentésében. 
 Közreműködnek a tanuló fejlődését elősegítő tehetséggondozásában. 
 Egészségvédő programok szervezésében, ismertetésében vesznek részt a tanulóikkal 

együtt. 
 Tájékoztatják a tanulókat a segítő szolgáltatásokról. 
 Osztályfőnöki és szaktárgyi óráikba lehetőség szerint beépítik a családi életre nevelést és a 

folyamatos személyiségfejlesztést. 
 Képviselik a tanulók érdekeit a tankötelezettség teljesítése érdekében. 
 Segítik a szülőket a tanulók nevelésében szemléletformálással, esetleg szakirodalom aján-

lásával. 
 
 

4.9. A SZÜLŐ, A TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁJA 
 

A kapcsolattartás a fenntartóval, a szülői szervezettel, a szülőkkel, a tanulókkal, az oktatás-
ban közvetlen segítséget nyújtó intézményekkel az alábbi módon történik: 
1. A fenntartóval, szakmai szervezetekkel és hatóságokkal az intézmény igazgatója tart köz-

vetlen kapcsolatot: 
 az adott szervek rendezvényein való részvétellel,  
 az intézmény ügyeiben esetenként eljárva,  
 az intézmény érdekeinek képviseletével,  
 az alkalmazottakról, tanulókról vezetett adatok szolgáltatásával, továbbá 
 egyes konkrét esetekben e feladatot átruházhatja, illetve megoszthatja az adott terü-

letért felelős igazgatóhelyettessel, 
2. Pedagógusokkal: 

 az iskola vezetősége a tagintézményvezetőkkel együtt hetente egyszer hétfőnként ve-
zetői értekezletet, havonta egyszer pedig székhelyszintű kibővített vezetői értekezle-
tet (az iskolavezetés kiegészül a munkaközösség-vezetőkkel) tart: 
o az értekezleteken megbeszélik, értékelik az elmúlt időszak munkáját és a követ-

kező hetek feladatait, 
o a kibővített vezetői értekezleten – az éves munkatervben foglaltak szerinti üte-

mezésben – beszámolnak a munkaközösség-vezetők, 
o az aktuális problémákról keddenként nevelőtestületi értekezlet formájában rö-

vid tájékoztatást ad a vezetőség a tanítási szünetben, 
o felelős: igazgató, 

 a tantestülethez eljuttatandó információk megismertetésére és a testület véleményé-
nek a megfogalmazásra teremt lehetőséget a tanári szerver regisztrált tantestületi ta-
gok számára. Felelős: igazgatóhelyettes, 

 a tanári együttműködés formái: 
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o nevelőtestületi értekezletek, 
o munkaközösségi értekezletek, 
o munkacsoport értekezletek, 
o értékelő esetmegbeszélések, 
o problémamegoldó fórumok, 
o hospitálásra épülő megbeszélés, 

3. Diákokkal: 
 A nevelőtestületi megbeszélés során felmerült, a tanulókat érintő ügyeket az osztály-

főnökök továbbítják. Felelősök: osztályfőnökök. 
 Kiemelten fontos eseményekről tanítási napokon írásos körözvény formájában, a 

honlapon, az iskolai faliújságon, digitális hirdetőn, iskolaújságon keresztül értesítjük 
a tanulókat. Felelős: igazgatóhelyettesek. 

 A digitális naplóba az osztályfőnök írja be: szülői értekezlet, fogadónap időpontját, 
dicséreteket, büntetéseket. Felelős: osztályfőnökök. 

 Az osztályok képviselőiből (2 fő osztályonként) álló DÖK tanács kéthavonta 1 alka-
lommal (szerdánként) tartja tanácskozását, ahol a DÖK segítő tanár közvetítésével 
megbeszélik a diákokat érintő problémákat. Felelős: DÖK segítő tanár. 

4. Szülőkkel: 
 Fogadónapok: évente háromszor, az éves munkatervben meghatározott napon, 

14.30-15.30 óra időtartamban várjuk a szülőket az iskolába. A munkaközösségek kü-
lön teremben fogadják az érdeklődőket. Az igazgatóhelyettesek a terembeosztás 
rendjét a porta mellett és a megfelelő terem ajtajára kifüggesztik. A fogadóórán min-
den pedagógusnak (az óraadóknak és részmunkaidőben dolgozóknak is) részt kell 
vennie. A távolmaradást indokolt esetben az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek en-
gedélyezhetik előzetes kérelem alapján. 

 Szülői értekezlet: minden évben 3 alkalommal szülői értekezletet kell tartani (ősszel 
és az első félév lezárását követően). Ezen túl az évnyitót követően az osztályfőnökök 
tájékoztató szülői értekezletet tartanak a 9. évfolyamos tanulók szüleinek. 

 Tanári fogadóóra: Minden tanárnak meg kell jelölnie egy tanórát, amelyben hetente 
fogadni tudja a szülőket. 

 Szülői munkaközösséggel: A kibővített iskolavezetés az SZMK-val tartja a kapcsolatot, 
évente 2 tanácskozást szervez. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek. 

5. Intézményekkel: 
 A tanuló életútjának előző és következő állomásaival (általános iskola, egyetem vagy 

főiskola, és a munka világa, …) osztályfőnökök, projektfelelős, továbbtanulási-, beis-
kolázási felelős. 

 Akik segítik az iskolát nevelési, oktatási céljainak elérésében (kulturális, szociális, 
gazdasági, civil szervezetek, sportintézmények, sport bizottságok) a kapcsolattartás 
nem szabályozott, alkalmi. 

 
A kollégium nevelői a tantestület tagjai is egyben, a testületi értekezleteken rendszeresen 

részt vesznek. Havonta egyszer kerül sor osztályfőnök-csoportnevelő találkozóra. 
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4.10. AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTELI 
RENDJE 
 

A diákokat az intézmény vezetői és tantestülete rendszeresen tájékoztatják az iskolával kap-
csolatos eseményekről, eredményekről, tervekről. Az osztályfőnökök osztályfőnöki órákon is-
mertetik a tanulókat érintő változásokat, és kikérik a tanulók véleményét. 
 

Iskolánkban évek óta jól működő diákönkormányzat látja el tanulóink érdekképviseletét, 
szervezi a szabadidős tevékenységet. Az iskolai diákönkormányzat szervezeti felépítését, mű-
ködését, a tanulói jogokat és kötelességeket, a véleménynyilvánítás formáit, helyeit és saját ha-
táskörű feladatait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata rögzíti, melyet a 
tantestület hagy jóvá. 
 

Az intézmény döntési folyamataiban a tanulók a diákönkormányzat képviselői által vesznek 
részt. A diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik az intézmény működésével és a 
tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 
 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozataláról, 
 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 
 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 
 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 
 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 
 az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és módosításakor, 
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
 a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor, 
 a Pedagógiai Program elfogadásakor, illetve módosításakor, 
 az SZMSZ elfogadásakor, illetve módosításakor. 
 

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: 
 saját működésére és hatásköre gyakorlására, 
 a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 
 egy tanítás nélküli munkanap programjára, 
 tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, vezetőinek, munkatársainak 

megbízására. 
 
 

4.11. A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL SZABÁLYAI ISKOLÁNKBAN 
 

Az iskolában tanulói jogviszony létesítése felvétel vagy átvétel útján történhet. Iskolán be-
lüli átvételről, valamint az iskolába történő felvételről illetve átvételről az igazgató dönt. Ta-
nuló felvételére vagy átvételére a tanév közben abban az esetben van lehetőség, ha a Közneve-
lési törvényben előírt létszámok illetve a fenntartó lehetőséget biztosítanak erre. 
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4.11.1. A felvétel szabályai 
 

A tanulók felvételének elvei: 
a) A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. 
b) A felvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételt, hitéletét 

és a tanuló vagy családja életkörülményeit, életsorsát mérlegeljük, az alábbiak szerint: az 
Nkt 32. § (1) bekezdése alapján iskolánk vallási és világnézeti tekintetében elkötelezett in-
tézményként működik. Következésképp a felvétel kritériumai – a fent említett törvény ér-
telmében – az alábbiak: 
 a katolikus vallási törvények betartása, 
 a tanuló keresztség szentségében való részesülése, 
 a szülők szentségi házassága, 
 papi ajánlás – a gimnáziumi, szakközépiskolai és kollégiumi tagintézményeknél. 

 
Felvétel a négyosztályos gimnáziumi képzésbe: 

a) Az általános iskola 8. osztályát végző tanulók jelentkezését várjuk. 
b) Felvételi követelmény: legalább 3,5-as átlageredmény.  
c) Hitélet, vallásosság. 
d) A felvételi eredmény megállapításánál az alábbiakat vesszük figyelembe: 

1. hozott pont (100 pont) 
 a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga az alábbi tantárgyakból: 

o magyar nyelv és irodalom, 
o történelem, 
o matematika, 
o idegen nyelv, 
o fizika, 
o kémia, 
o biológia, 
o földrajz, 
o informatika, 

 az átlageredmény átszámításra kerül egy 100 pontos skálán, 
2. szerzett pont: a központi, kompetenciaalapú egységes írásbeli felvételi eredménye 

matematikából (max. 50 pont) és magyarból (max. 50 pont), a két írásbeli eredmé-
nyének összege (max. 100 pont), 

3. A hozott és a szerzett pont összege maximálisan 200 pont, a jelentkező diákok össz-
pontszámuk alapján kerülnek rangsorolásra. 

e) Egy tájékoztató jellegű elbeszélgetést szervezünk a jelentkező tanulók és szüleik részére. 
 

Felvétel a hatosztályos gimnáziumi képzésbe: 
a) Az általános iskola 6. osztályát végző tanulók jelentkezését várjuk. 
b) Hitélet, vallásosság. 
c) Felvételi követelmény: legalább 4,0-ás átlageredmény. 
d) A felvételi eredmény megállapítása: 

 csak a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe az alábbi 
tantárgyakból: 
o magyar nyelv és irodalom, 
o történelem, 
o matematika, 
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o idegen nyelv, 
 az átlageredmény átszámításra kerül egy 100 pontos skálán, 

e) Egy tájékoztató jellegű elbeszélgetést szervezünk a jelentkező tanulók és szüleik részére. 
 

Mindkét gimnáziumi képzésbe jelentkező esetében a rendes felvételi eljárás során a 7. tanév 
végén illetve a 8. tanév félévekor bukott diákok elutasításra kerülnek. Az azonos felvételi ered-
ménnyel rendelkező diákoknál a rangsort a magyar és a matematika írásbeli felvételi vizsga 
eredményének összege határozza meg. További egyezőség esetén a 7. tanév végi, majd a 8. 
tanév félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv tantárgyak át-
laga határozza meg a rangsort. 
 
4.11.2. Az átvétel szabályai 
 

Az átvételnél a felvétel elvei szerint járunk el, továbbá: 
• Ha az adott osztály létszáma engedi – elsősorban a tanév befejezése után –biztosítjuk a más 

iskolába járó tanulók számára az iskolaváltás lehetőségét.  
• Az átvételről - elbeszélgetést követően - az igazgató dönt az iskolavezetés és az érintett 

osztályfőnök véleményének kikérésével. 
 

Az átvétel eljárásrendje: 
•  Ha az igazgató engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által tanított tantárgyak és az 

óraszámok összehasonlítása alapján dönt arról, hogy a tanuló számára el kell-e rendelnie 
különbözeti vizsgát. Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, csak annak eredményes 
teljesítése után iratkozhat be iskolánkba, ezért a tanköteles tanulónak eredeti iskolájában 
fenn kell tartania a tanulói jogviszonyát. 

• Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie, az igazgató tanév közben is engedé-
lyezheti az átvételét, ebben az esetben írásbeli befogadó nyilatkozatot küld a tanuló iskolá-
jának. 

• A tanuló akkor iratkozhat be iskolánkba, ha az „Értesítés iskolaváltoztatásról” dokumentu-
mot kézhez kaptuk. 

• Az évközi átvételnél a különbözeti vizsga előzetes letételétől eltekinthet az igazgató, ha a 
tanuló eddigi eredményei, illetve a hiányzó tantárgy nehézségi foka alapján biztosítottnak 
látja a különbözeti vizsga eredményességét. Évközi vizsgát kizárólag a fenti esetben tar-
tunk, egyébként általában az augusztusi vizsgaidőszakban szervezzük meg. 

• Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles dokumen-
tumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba.  

• Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és út-
mutatásai szerint pótolnia kell. 

• Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelmények-
nek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az 
ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, 
illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

 
Az iskolaváltás elutasítása: 

• Ha a két iskola tantervei között nem nagyok a különbségek, esélyteremtő iskola révén nem 
zárkózunk el a tanulási kudarccal küzdő, gyengébb eredményű tanulók átvételétől, de az 
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iskolaváltást kizárja, ha a tanuló magatartásával komoly gondok vannak, vagy ha sokat mu-
lasztott igazolatlanul. Ennek megállapítására a tanulónak az átvétel kérelmezésekor be kell 
mutatnia az ellenőrzőjét. 

• Ha a két iskola tantervei között jelentősek a különbségek, nem tudjuk átvenni – különösen 
a felsőbb évfolyamokra – azt a tanulót, akinél az eddigi teljesítménye alapján nem feltéte-
lezhető, hogy eredményes különbözeti vizsgát tesz. 

• Ha a tanuló az augusztusi különbözeti vizsgán bármely tantárgyból nem teljesítette az elég-
séges szintet, az átvételét elutasítjuk. 

• Ha az Nkt 32. § (1) bekezdése alapján vallási és világnézeti tekintetében elkötelezett intéz-
ményi követelményeknek nem felel meg. 
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II. 
Helyi tanterv



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

 
 

 

Szakmai program, 4. fejezet: Gimnázium Pedagógiai programja 208. oldal 

4.12. GIMNÁZIUMI KÉPZÉSÜNK SZERKEZETE 
 

Alapvető képzési célunk a színvonalas középfokú oktatás korszerű és igényes ismeretek 
közvetítésével és a személyiség fejlesztésével. E cél megvalósításának érdekében a differenciá-
lás és a speciális képzés lehetőségeit hangsúlyosan vesszük figyelembe. 
 

Az iskolánkból kikerülő tanulók az oktatási-nevelési folyamat eredményeképpen önállóan 
és kreatív módon legyenek képesek saját tudásuk bővítésére, azaz megszerzett ismereteik al-
kalmazhatók legyenek mind a napi gyakorlatban, mind pedig a továbbtanulás során. 
 

Célunk tehát olyan érett, nyitott fiatalok kibocsátása iskolánkból, akik sokoldalú alapisme-
rettel rendelkeznek és igényes tudás birtokában – a specializáció következtében – magasabb 
szintű képzésben vagy a munka világában is megállják a helyüket. 
 

Követelmény, hogy tanulóinkra legyen jellemző 
 a színvonalas alapműveltség és a nyitott sokoldalúság, 
 egymás tisztelete és a mások értékeinek megbecsülése, 
 aktivitás a közösségi életben (elsődlegesen az iskola életében), 
 a komplex látásmód, valamint az analizáló és szintetizáló gondolkodásmód alkalmazása, 
 az összehasonlítási, csoportosítási, rendszerezési készség, az általánosítás és következtetés 

képessége, 
 a helyes kommunikáció és előadásmód (anyanyelven és idegen nyelveken), 
 a digitális kulcskompetenciák alkalmazása, 
 a csoport- és csapatmunkára, együttdolgozásra való képesség és hajlandóság. 
 

Mindezen célok és követelmények elérése érdekében négy- illetve hatévfolyamos gimnázi-
umi képzést biztosítunk diákjainknak. Tanulóink gimnáziumba jelentkezésének, egyben közép-
iskolai pályafutásának alapvető célkitűzése az, hogy a képzési szakasz végén érettségi vizsgát 
tegyenek úgy, hogy az lehetőséget nyújtson számukra felsőfokú tanulmányok folytatására vagy 
szakképzésbe való bekapcsolódásra. 
 

Gimnáziumi képzés képzési szerkezete: 
1. négy évfolyamos gimnáziumi képzés: 

a) emelt óraszámú idegen nyelv (idegen nyelvi irányultság), 
b) emelt szintű oktatás biológia-kémia tantárgyakból (természettudomány irányultság), 
c) emelt szintű oktatás informatika-matematika tantárgyból (műszaki irányultság), 
d) emelt óraszámú oktatás magyar-történelem tantárgyból (humán irányultság), 
e) felnőttoktatás esti munkarend szerint, 

2. hat évfolyamos gimnáziumi képzés. 
 
4.12.1. Emelt óraszámú idegen nyelvi gimnáziumi képzés 
 

Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akik még nem döntöttek el, hogy milyen irányban 
szeretnének továbbtanulni az érettségi vizsga után, de egy korszerű, beszédcentrikus angol 
nyelvi tudással, illetve közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezve sikeresebb a felsőok-
tatási intézménybe való bejutás vagy a munkaerő-piacon való megjelenés. 
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Oktatott idegen nyelv: 
1. idegen nyelv: angol nyelv (kötelező), 
2. idegen nyelv: német vagy olasz nyelv (választható). 
 

Gimnáziumunkban a nyelvoktatásnak kiemelt szerepet szánunk. Az emelt óraszámú angol 
nyelvi képzésben magas óraszámban tanulják diákjaink az angol nyelvet: 

 9-10. évfolyamon heti 5, 11-12. évfolyamon heti 7 órában, továbbá 
 11-12. évfolyamon pedig választható fakultációs tantárgy keretében választhatnak an-

gol nyelvet vagy a továbbtanulási szándékuknak megfelelő más tantárgyat. 
 

Ez a több mint 800 tanóra lehetővé teszi, hogy tantárgyi versenyeken indulhassanak, or-
szágismeretet tanuljanak, idegen nyelvű könyveket olvassanak, megismerjék az angol anya-
nyelvű országok kultúráját, részt vegyenek különböző uniós nyelvi projektekben. Emellett ki-
váló lehetőség nyílik arra, hogy előrehozott középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgát és 
nyelvvizsgákat szerezzenek a gimnáziumi éveik alatt. Sikeres előrehozott érettségi vizsga bir-
tokában lehetőség nyílik a második idegen nyelv (német vagy olasz) magasabb óraszámban tör-
ténő tanulására is, ezáltal újabb nyelvvizsga letételére van lehetőség. 
 

4.12.2. Emelt óraszámú biológia-kémia gimnáziumi képzés 
 

A természettudomány irányultságú képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik különös ér-
deklődést mutatnak a biológia és kémia iránt, akik szeretnek kísérletezni, akiket érdekelnek a 
bennünket körülvevő világ természeti csodái, és keresik a „miért”-re a választ. 
 

Oktatott idegen nyelv: 
1. idegen nyelv: angol vagy német nyelv (választható), 
2. idegen nyelv: német vagy angol nyelv vagy olasz nyelv (választható). 
 

Az emelt óraszámú természettudomány irányultságú képzés középpontjában a biológia és a 
kémia tantárgyak állnak. Az említett tantárgyakat emelt óraszámban tanulják a csoport tagjai, 
a 4 tanév alatt 320 kémia és 350 biológia tanóra biztosítja a képzés specialitását. Ebből eredően 
az elméleti anyag mellett lehetőségük van a diákoknak önálló kísérletek elvégzésére, kutató-
munkában és természettudományos projektben való részvételre. 
 

Mind a két tantárgy esetében heti 1 óra keretében, az ún. tehetséggondozó tanórákon cso-
portbontásban tanulják a tantárgyakat, ami jelentősen növeli a tanulás-tanítás hatékonyságát, 
a speciális ismeretek elsajátítását. A 9. évfolyamtól megkezdett specializáción a négy év során 
nagyon alapos és precíz tudás sajátítható el, mely alapként szolgál az emelt szintű érettségi 
vizsgához és a továbbtanuláshoz. 
 

4.12.3. Emelt óraszámú matematika-informatika gimnáziumi képzés 
 

A műszaki irányultságú képzésünket azoknak ajánljuk, akiket érdekel az informatika speci-
ális területei (programozás, webdesign és -szerkesztés, hálózati ismeretek, alkalmazói progra-
mok) és a matematika titokzatos világa. Azoknak ajánljuk, akikhez közel áll az informatika és a 
matematika, felsőoktatási tanulmányaikat a matematika vagy az informatika területén kívánják 
megkezdeni, leendő életpályájukon speciális informatikai tudásra lesz szükségük. 
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Oktatott idegen nyelv: 
1. idegen nyelv: angol vagy német nyelv (választható), 
2. idegen nyelv: német vagy angol nyelv vagy olasz nyelv (választható). 
 

Az emelt óraszámú műszaki irányultságú képzés középpontjában a matematika és a digitális 
kultúra (informatika) tantárgyak állnak. Az említett tantárgyakat emelt óraszámban tanulják a 
csoport tagjai, a 4 év alatt a matematika órák száma 650, míg a digitális kultúra tantárgyra for-
dított óraszám 350 óra. 
 

A heti 1 órás tehetséggondozó tanórákon csoportbontásban tanulják e két tantárgyat, ami 
jelentősen növeli a tanulás-tanítás hatékonyságát, lehetőséget biztosít e két tantárgy tudáshal-
mazának integrálására, ahol az informatika eszközként szolgál a matematika ismeretek mé-
lyebb elsajátítására. 
 

A speciális képzés célja a diákok értelmi fejlődésének segítése, a problémamegoldó és az 
elemző-algoritmizáló készség fejlesztése. A digitális kultúra (informatika) tantárgy területén 
11. és 12. évfolyamon a diákok egy választott témakörben projektmunkában vesznek részt. 
 
4.12.4. Emelt óraszámú magyar-történelem gimnáziumi képzés 
 

A humán irányultságot azoknak ajánljuk azt a képzést, akiket érdekelnek a magyar és egye-
temes történelem eseményei, szívesen olvasnak, szeretik a verseket, az irodalmi alkotásokat. 
Közel áll hozzájuk az újságírás, a színjátszás, a költészet vagy a képzőművészet. 
 

Oktatott idegen nyelv: 
1. idegen nyelv: angol vagy német nyelv (választható), 
2. idegen nyelv: német vagy angol nyelv vagy olasz nyelv (választható). 
 

Az emelt óraszámú humán irányultságú képzés középpontjában a magyar nyelv és irodalom, 
illetve a történelem tantárgyak állnak. Az említett tantárgyakat emelt óraszámban tanulják a 
csoport tagjai, a 4 év alatt a magyar nyelv és irodalom tantárgy óráinak száma 730, míg a törté-
nelem tantárgyra fordított óraszám 515 óra. Ez lehetőséget ad a törzsanyagon kívüli ismeretek 
elsajátítására, az ismeretek elmélyítésére, gyakorlásra, továbbá nagyobb figyelmet tudunk for-
dítani a tehetségekre, a versenyző szellemű diákokra. 
 

A heti 1 órás tehetséggondozó tanórákon csoportbontásban tanulják e két tantárgyat a diá-
kok, ezáltal lehetővé válik az elmélyülés a politika, gazdaság, társadalom-és kultúrtörténet kü-
lönféle rétegeiben. Az átlagosnál jóval több időt töltünk a tanulók egyéni érdeklődésének, sze-
mélyiségének kibontakoztatásával. A humán irányultságú képzés tanulói speciális tanulmányi 
kirándulásokon és az ezekhez kapcsolódó múzeumlátogatásokon vesznek részt. A négy év so-
rán elsajátítják a kooperatív tanuláshoz szükséges készségeket, megtanulnak csapatban és 
egyénileg is hatékonyak, lenni. A projekt-módszer segítségével olyan tudásra tesznek szert, 
mely lehetővé teszi számukra egy téma igényes színvonalon történő feldolgozását, bemutatá-
sát, a témához fűződő látványos prezentáció elkészítését és bemutatását. 
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4.12.5. Felnőttoktatás esti munkarend szerint 
 

Esti munkarend szerinti gimnáziumi képzésünkben folytathatja középiskolai tanulmányait 
minden olyan tanulni, érettségizni szándékozó, aki az adott tanévben betölti 16. életévét. 

E képzés specialitásai: 
1. az intézmény nem tart felvételi vizsgát, 
2. az előző tanulmányok beszámítása: 

a) az előző tanulmányok beszámításáról a tanuló kérelmére az iskola igazgatója dönt az 
Nktv. 57§ (1) bekezdés figyelembevételével, 

b) a beszámítási eljárás során a tanuló bizonyítványában szereplő tantárgyak és azok 
óraszámai kerülnek összehasonlításra az iskola helyi tantervében alkalmazott tantár-
gyakkal és óraszámokkal, 

c) az összehasonlítás eredményeképpen az igazgató dönt, hogy melyik évfolyamon 
kezdheti meg a tanulmányait a tanuló és amennyiben szükséges, mely tantárgyból 
kell különbözeti vizsgát tennie, 

d) 9. évfolyamra vesszük fel a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezőket, 
e) 10. évfolyamra vesszük fel 

 a hagyományos (régi) 3 éves szakmunkásképzőt végzetteket, vagy 
 akik iskolarendszerben OKJ végzettséget szereztek, 

f) a tanulmányaikat gimnáziumban, vagy 2016.09.01 után szakgimnáziumban, bármely 
évfolyamon történő érettségire felkészítő képzésben, vagy 2016.09.01. előtt szakkö-
zépiskolában képzésüket megszakítottak iskolánkban, a megfelelő évfolyamon foly-
tathatják tanulmányaikat, tantárgyi eltérés esetén különbözeti vizsga letételével, 

g) egyéni elbírálás, kérvény alapján mód van a fentiektől való eltérésre, általános eset-
ben osztályozó (különbözeti) vizsgák letételével magasabb évfolyamra történő felvé-
telre, a tanulmányi idő rövidítésére, 

h) a 2020/2021-es tanévben a Kerettantervek az iskolarendszerű felnőttoktatás 1–12. 
évfolyamára megnevezésű kerettanterv alapján indítjuk, 

3. Különbözeti vizsga: 
i) különbözeti vizsgát annak kell tennie, aki az intézmény 10-11-12. évfolyamára azzal 

a feltétellel nyert felvételt, hogy a korábbi bizonyítványaiból hiányzó tantárgy(ak)ból 
vizsgát kell tennie, 

j) a tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége meg-
egyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyag-
ban való esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló 
számára pótolhatóvá teszi a lemaradást. Amennyiben az Igazgató úgy határoz külön-
bözeti vizsgával a kevesebb óraszámban tanult tantárgyak is beszámíhatók, 

k) a különbözeti vizsgára vonatkozó kötelezettséget az Intézmény Igazgatója állapítja 
meg a tanuló jelentkezésének elfogadásakor. A hiányzó tantárgyak a tanulóval történt 
egyeztetés alapján a tanulónak szóló határozaton kerülnek feltüntetésre, 

l) a tanuló egyénileg készül fel a vizsgára, 
m) az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a különbözeti vizsgát adott tanév szept-

ember 30-ig kell megszervezni, 
4. Osztályozó vizsga: 

n) osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megálla-
pításához, ha 
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
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 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, köznev tv 57§  

 A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolya-
mára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál 
rövidebb idő alatt is teljesítheti. 

o) maximálisan beszámítható évfolyamok száma: az érettségit adó képzésben maximum 
1 vagy 2 közismereti évfolyam ismerhető el, számítható be. 

 
4.12.6. Hatévfolyamos gimnáziumi képzés 
 

Iskolánk célja, hogy mindenki képességeinek megfelelő ütemben haladhasson, és így képes 
legyen teljesíteni a kétszintű érettségi vizsgák követelményeit. Ezért a kötelező egységes és a 
differenciált egyéni képzés egymás melletti megvalósítását kínáljuk a nálunk tanulóknak a hat-
évfolyamos gimnáziumi képzésben. Diákjaink – a továbbtanulási szándékuknak megfelelő tu-
dományterületen – a gimnáziumi alapismereteket meghaladó tájékozottságra tehetnek szert. 
Fontosnak tartjuk, hogy ebben az örökké változó világban a felnövekvő nemzedék megtalálja a 
helyét, képes legyen a társadalom új realitásaihoz alkalmazkodni. 
 

Pedagógiai szempontból a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésben két korosztályt különbözte-
tünk meg, ez alapján bontjuk a képzési idő 6 tanévét 2 szakaszra: 
 

Alapozó, egységes képzés 
szakasza: 

7., 8., 9., 10. évfolyam 

Differenciált egyéni képzés 
szakasza: 

11., 12. évfolyam 

 
Hatévfolyamos képzésünk arra a pedagógiai meggyőződésünkre épül, hogy a hosszabb kép-

zési idő jobb lehetőséget teremt a diákok számára az ismeretek minőségi elsajátítására és az 
önálló, elmélyült munkára, hiszen már a 6. évfolyamtól kezdődően az érettségi vizsgára illetve 
a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készülnek a tanulók. 
 

Az alapozó, egységes képzési szakaszt további 2 pedagógiai szakaszra bontjuk: 
 

Alapozó, egységes képzés szakasza 

Fejlesztő 
szakasz 

7., 8. évfolyam 

Általános műveltséget 
megszilárdító szakasz: 

9., 10. évfolyam 

 
7-8. évfolyam 

 
A 7-8. évfolyam célja: a tanulók érdeklődésének felkeltése illetve fokozása; a tanulás mód-

szertanának megismerése és gyakorlása; pozitív viszonyulás az iskolához, a tanuláshoz és az 
emberekhez; fejlesztésére szoruló kompetenciák felmérése; a már megalapozott kompetenciák 
fejlesztése, erősítése. 
 

A diákok az első két évben (7-8. osztály) egy idegen nyelvet tanulnak, azt az idegen nyelvet 
tanulják haladó szinten, amelyet az általános iskolában tanultak (angol vagy német). 
 



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

 
 

 

Szakmai program, 4. fejezet: Gimnázium Pedagógiai programja 213. oldal 

Szintfelmérés alapján szintenkénti csoportbontás van magyar nyelv és irodalom, matema-
tika valamint idegen nyelv tantárgyakból. 
 

A tanulásmódszertan tanulásának célja az, hogy a tanulók ismerjék meg tanulási szokásaikat, 
képességeiket, és azok ismeretében alakítsák ki új tanulási szokásaikat, melyekkel képességeik 
is fejlődhetnek, tanulják meg, gyakorolják és fejlesszék tovább tanulási technikájukat, legyenek 
képesek különböző tanulásszervezési formákban társaikkal együttműködni. A diákok a hetedik 
évfolyamon tanulásmódszertani foglalkozásokon vesznek részt. 
 

9-10. évfolyam 

 
Az általános műveltséget megszilárdító szakasz célja az intenzív tanulás, azaz hogy a tanulók 

mélyebben megismerkedjenek az egyes tantárgyakkal. A differenciált nevelő-oktató munka elő-
segíti, hogy érdeklődésük, irányultságuk kialakuljon, eldöntsék továbbtanulásuk irányát. 
 

A 9. évfolyamon kezdődik a második idegen nyelv oktatása heti 3 órában történik. A tanulói 
igényfelmérést követően az iskola személyi feltételeinek és nyelvi hagyományainak függvényé-
ben alakítja ki az angol, a német és az olasz idegen nyelvi csoportokat. 
 

A 9. évfolyam végén van lehetőség orientációs tárgyak választására, melyek célja az adott 
tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretek bővítése, az emelt szintű képzésre történő jelentkezés 
előkészítése, tantárgyhoz köthető tehetséggondozás. Két orientációs tantárgy választása esetén 
magasabb óraszámban tanulják a diákok a választott tantárgyat. 
 

11-12. évfolyam 

 
A differenciált egyéni képzés szakasza egyben az általános műveltséget elmélyítő szakasz, 

másnéven a pályaorientáció szakasza, melynek végén, azaz a 12. évfolyam végén elérkezik a 
pályaválasztás kérdése, azaz a felsőfokú intézménybe való jelentkezés. 
 

A tanuló érdeklődési köre, jövőbeni tervei és az addig elért eredményei alapján a 10. évfo-
lyam végén kiválasztja, hogy melyik fakultációs foglalkozáson kíván részt venni. A választott 
fakultációs tantárgyak szervesen kapcsolódnak a tanítási anyaghoz, és azok differenciált szintű 
oktatását valósítják meg, célja a sikeres emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés. 
 

A belső vizsga elsődleges célja az, hogy a tanuló az érettségi vizsgához hasonló vizsgahely-
zetben adjon számot arról, hogy a vizsga időpontjáig milyen mértékben sajátította el a helyi 
tantervben megfogalmazott követelményeket, kompetenciákat. A felkészülés során a tanuló 
rendszerezze tudását és ismételje át az eddig tanultakat. Másodlagos célja a tanulók kétszintű 
érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra való hatékony és eredményes felkészülésének elő-
mozdítása. A tanulók a 4 kötelező és 1 választott érettségi tárgyból tesznek belső vizsgát 10. és 
11 évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, tanult idegen nyelv és egy 
választott tantárgy. A vizsga eredménye témazáró jegynek minősül, és ebben a formában vesz 
részt a félévi illetve a tanév végi osztályzat kialakításába. 
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4.13. A VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK 
 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 
 

Tantárgyak Gimnázium 7-8. Gimnázium 9-12. 

Biológia – egészségtan B B 

Fizika B B 

Kémia B B 

Ének-zene A A 

 
4.13.1. Négyévfolyamos gimnáziumi képzés 
 

A gimnáziumi képzés az alábbi szakaszokra tagolható: 
 általános műveltséget megalapozó képzés (négy évfolyamos képzés esetén 9-12. évfo-

lyam), 
 továbbtanulásra felkészítő intenzív képzés, (négy évfolyamos képzés esetén 11-12. évfo-

lyam). 
 

Általános műveltséget megalapozó képzésben az alábbi pedagógiai és képzési célok kapnak 
hangsúlyt: 
 a tanulók tudásának egységes szintre hozása, 
 az általános műveltség alapjainak általános iskolában megkezdett megszerzése, 
 a NAT 2012 és a NAT 2020 kulcskompetenciáinak fejlesztése, elmélyítése, 
 a tanulók kiegyensúlyozott iskolai beilleszkedésének elősegítése, 
 a helyes tanulás-módszertani sémák elsajátíttatása, 
 a választott szakirány megerősítése, 
 a tehetséggondozás megkezdése, versenyeztetés, 
 a komplex személyiségfejlesztés megkezdése. 
 

Továbbtanulásra felkészítő intenzív képzés szakaszában kiemelten hangsúlyosak az alábbi 
pedagógiai és képzési célok: 
 a választott szakirány további megerősítése, lehetőség a korrekcióra, 
 intenzív felkészülés a közép-, illetve emelt szintű érettségire, 
 részvétel országos tanulmányi versenyeken, 
 felkészítés a továbbtanulásra, 
 folyamatos komplex személyiségfejlesztés. 
 

A gimnáziumi képzésben kiemelt jelentőségű az idegen nyelv és az informatika oktatása. A 
helyi tanterv követelményei lehetőséget biztosítanak minden gimnáziumi tanuló számára, hogy 
a képzés ideje alatt közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát tehessen, illetve ECDL Start bizonyítvány 
szerezhessen. 11-12. évfolyamon emelt- és középszintű érettségire felkészítő képzések széles 
kínálatából választhatnak a tanulók továbbtanulási terveiknek megfelelően. Továbbtanulás 
vagy szakképzésben való részvétel bármely irányban lehetséges. 
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A 2012-ben bevezetett Nemzeti Alaptanterv alapján: 
(1) a választott kerettanterv: A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet: 
 

Képzési forma 
Mellék-

let 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés általános tantervű 3. 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés emelt óraszámú idegen nyelv 3. 

4évfolyamos gimnáziumi képzés emelt szintű oktatás biológia-kémia 3. 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés emelt szintű oktatás informatika 3. 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés felnőttoktatás nappali munkarend szerint 12. 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés felnőttoktatás esti munkarend szerint 12. 

 
(2) a választott kerettantervre épülő óraterveket jelen dokumentum 4. számú melléklete tar-

talmazza, 
(3) a választott kerettantervre épülő tantárgyi helyi tanterveket jelen dokumentum 9. számú 

melléklete tartalmazza 
 

A 2020-ban bevezetett Nemzeti Alaptanterv alapján: 
(1) a választott kerettantervet a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettanter-

vek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf illetve a https://www.oktatas.hu/kozneve-
les/kerettantervek/2020_nat/iskolarendszeru_felnottoktatas linken található digitális 
kiadvány tartalmazza, 

(2) a választott kerettantervre épülő óraterveket jelen dokumentum 5. számú melléklete tar-
talmazza, 

(3) a választott kerettantervre épülő tantárgyi helyi tanterveket jelen dokumentum 8. számú 
melléklete tartalmazza. 

 
4.13.2. Hatévfolyamos gimnáziumi képzés 
 

A 2012-ben bevezetett Nemzeti Alaptanterv alapján: 
(1) a választott kerettanterv: A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet: 
 

Képzési forma 
Mellék-

let 

6 évfolyamos gimnáziumi képzés 4. 

 
(2) a választott kerettantervre épülő óraterveket jelen dokumentum 5. számú melléklete tar-

talmazza, a választott kerettantervre épülő tantárgyi helyi tanterveket jelen dokumentum 
8. számú melléklete tartalmazza. 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iskolarendszeru_felnottoktatas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iskolarendszeru_felnottoktatas
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A 2020-ban bevezetett Nemzeti Alaptanterv alapján: 
(1) a választott kerettantervet a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettanter-

vek/2020_nat/kerettanterv_gimn_7_12_evf linken található digitális kiadvány tartal-
mazza, 

(2) a választott kerettantervre épülő óraterveket jelen dokumentum 5. számú melléklete tar-
talmazza, a választott kerettantervre épülő tantárgyi helyi tanterveket jelen dokumentum 
8. számú melléklete tartalmazza. 

 
 

4.14. A KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÓRASZÁM FELETTI KÖ-
TELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK 
 

A választott kerettanterv minden tantárgy esetében az éves óraszám 90%-át fedi le. A mara-
dék 10 %-ot valamint a szabadon felhasználható órakeretet az adott tantárgy esetében a szak-
tanárok szabadon használhatják fel gyakorlásra, rendszerezésre, összefoglalásra, számonké-
résre. 
 

Iskolánkban kötelezően választandó tantárgy a hittan. Megfelelő végzettségű egyházi jogi 
személy tartja a hittan oktatást heti 2 órában, a kötelező óraszám fölött. A hittan órákon a ta-
nulók részvétele kötelező. A református és római katolikus felekezetekhez tartozóknak bizto-
sítjuk saját felekezetüknek megfelelő hittan órákon való részvételt. 
 
 

4.15. A TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁ-
LASZTÁSÁNAK ELVEI 
 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszkö-
zöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a 
hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.  
 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szüksé-
gük van, a matematika, a testnevelés, a szakmai tantárgyak és a vizuális kultúra esetén (pl.: 
körző, vonalzó, számológép, tornafelszerelés, gumicsizma, munkaruha, metszőolló, rajzeszkö-
zök,) 
 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei illetve, az egyes szaktanárok határozzák 
meg az iskola helyi tanterve alapján. 
 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A taneszkö-
zök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 
 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek és a szaktanárok a következő 
szempontokat veszik figyelembe: 
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, ame-

lyek több tanéven keresztül használhatóak. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_7_12_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_7_12_evf


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

 
 

 

Szakmai program, 4. fejezet: Gimnázium Pedagógiai programja 217. oldal 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 
nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

 
Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból 

egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a tanesz-
közöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 
 
 

4.16. NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FEL-
ADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA 
 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamon folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a vál-

tozó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompe-
tenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, vala-
mint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A gimnázium hetedik-
nyolcadik évfolyamán 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 hang-
súlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra, azaz 
 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 kívá-

nunk hozzájárulni, 
 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figye-

lembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 
bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 
A középfokú nevelés-oktatás szakasza, a 9–12. évfolyam pedagógiai feladatainak meg-

valósítása 

 
A középiskolában az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felső-

fokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú kép-
zési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel ké-
szíti fel tanulóit arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, 
változó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az élet-
hosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. 
 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási ké-
pességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti ta-
nulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni ké-
pes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez elengedhetetlen 
a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 
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A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 
mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók 
előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, 
továbbépítésére, integrálására, azaz 
 folytassa az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését; 
 a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket - érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségük-
nek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra; 

 a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a 
társadalomba való majdani beilleszkedésre; 

 alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására; 
 magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejlessze a tanulók önálló problémamegoldó 

képességét, készségét és a kreativitását; 
 a tanítási – tanulási folyamat strukturált tudást közvetítsen: az ismeretek megszerzésének, 

a megértés, az alkalmazás és magasabb műveleti szintű alkalmazás képességének kialakí-
tásával; 

 elégedett, magabiztos, optimista és felelősséget vállaló embereket akarunk nevelni; 
 a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés (tanulás, munka, közéleti- 

és szabadidős tevékenyegek), a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati és testi, a 
nyelvi kommunikációs, a matematikai, a természettudományos; a történeti, társadalmi, po-
litikai, az esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés területei) és a szükségletek alakí-
tása képezze; 

 a nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség, szavahihe-
tőség értékét; 

 jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók 
jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló peda-
gógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság; 

 a pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon; 
 a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, kommu-

nikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások számára hasz-
nosítani tudja; 

 a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és sikerorien-
tált beállítódás, az egészséges önbizalom és a kockázatvállalás bátorsága; 

 a „tanulás tanulása” és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása minden gyermek 
számára elérhetővé váljon, 

 az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése is járuljon 
hozzá az alapműveltség kialakításához; 

 alakítsa ki az egyéni életélés kultúráját, a konstruktív életvezetés képességét; 
  ismerje és alkalmazza a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit; 
 legyen képes az asszertív (egészségesen önérvényesítő) viselkedésre, ugyanakkor tanúsít-

son önuralmat, toleranciát másokkal szemben; 
 személyiségében legyen: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, nyitott, krea-

tív; 
 alakítsa ki a saját hatékony tanulási stratégiáját, célszerűen alkalmazza a tanulási módsze-

reket. 
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4.17. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, A PEDAGÓGUSVÁ-
LASZTÁS SZABÁLYAI 
 

A tantárgyválasztás célja, szabályai 

 
A középiskolai képzés utolsó két évfolyamán választható tantárgyak célja és feladata a két-

szintű érettségi vizsga közép, ill. emelt szintjére, és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes 
felkészítés. 
 

A tantárgy választásának lehetőségével minden tanuló élhet. A választás önkéntes. Egy ta-
nuló legfeljebb két tárgyat választhat. A választott tantárgy heti óraszáma 2. A választott tan-
tárgyra való jelentkezés 2 évre szól.  
 

Emelt szintű felkészítés 

 
Matematika emelt szintű felkészítés esetén egységes képzés folyik. A többi tárgyból az évfo-

lyamban kötelező óraszámban az osztályukkal együtt tanulnak a tanulók, a választott órán pe-
dig külön csoportban, sajátítják el az emelt szintű tananyagot. 
 

Emelt szintű oktatást az a tanuló választhat, akinek az adott tantárgyból az előző tanév végén 
4-es vagy 5-ös osztályzata volt. Ettől eltérni az igazgató írásbeli engedélyével lehet. 
 

A tantárgyválasztás eljárásrendje: 
 A következő tanévre szóló választható tantárgyak körét a szakmai munkaközösségek írás-

beli javaslata alapján állítjuk össze, figyelembe véve a Pedagógai Programban meghatáro-
zott érettségi vizsgatárgyakat.  

 A szakmai munkaközösségek április15-éig írásban tájékoztatják a tanulókat a meghirde-
tésre kerülő választott órák céljáról, tematikájáról, követelményeiről.  A választott órát ok-
tató tanár személyéről a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást kapnak, de a tantárgyfel-
osztás csak a tanév elején válik véglegessé. 

 A választott órára való jelentkezés írásban, a tanuló és a szülő együttes aláírásával történik, 
legkésőbb  május 20-ig. (Az alacsony létszám miatt nem induló választott órára jelentkezett 
tanulók a szorgalmi időszak végéig módosíthatják jelentkezésüket.)  

 A választott óra minimum 5 fő részvételével indul. A csoport maximális létszámát a tanár 
határozza meg a tantárgy jellege és a hatékony oktató tevékenység érdekében. 

 A választott órán való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A választott tanórai foglalko-
zást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintet-
ében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.   

 A tanuló alaposan indokolt esetben az igazgató engedélyével leadhatja választott tantár-
gyát illetve újat választhat. Ez a megszerzett osztályzatot nem érinti. Változtatás esetén a 
tanulónak különbözeti vizsgát kell tenni az újonnan választott tantárgy előző évi tananyag-
ból.  

 
A tanórán kívüli foglalkozások 

 
A tanórán kívüli foglalkozásokra a diákok szeptemberben jelentkezhetnek. A felvett tanu-

lók foglalkozáson való részvétele kötelező. 
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A szabadon szervezhető tanórán kívüli foglalkozások formáiról az igazgató dönt: 
 az anyagi lehetőségek figyelembe vételével, 
 a rendelkezésre álló szakemberek körét számba véve, 
 a tanulói leterheltséget mérlegelve, 
 a jelentkezők számát figyelembe véve. 
 

Intézményünk az alábbi foglalkozásokat szervezi: 
 tömegsport, 
 foci, röplabda, atlétika, lábtenisz, 
 énekkar, 
 kántorképző, 
 ikonfestés, rézkarc, tűzzomác szakkör, 
 hagyományőrző szakkörök, 
 tantárgyi tehetséggondozás, 
 nyelvvizsga előkészítő. 
 
 

4.18. A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK 
 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák, hogy iskolánk melyik tantárgyból vállalja a középszintű 
illetve az emelt szintű érettségi felkészítést. 
 

2020. szeptember 1-ig indított képzések esetén 

 

Tantárgyak Középszint Emelt szint 

Magyar nyelv és irodalom x x 

Idegen nyelv x x 

Matematika x x 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek x x 

Biológia – egészségtan x x 

Fizika x x 

Kémia x x 

Földrajz x x 

Ének-zene x  

Vizuális kultúra x  

Mozgóképkultúra és médiaismeret x  

Informatika x x 

Testnevelés és sport x x 
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Tantárgyak Középszint Emelt szint 

Hittan x  

 
2020. szeptember 1-től indított képzések esetén 

 

Tantárgyak Középszint Emelt szint 

Magyar nyelv és irodalom x x 

Idegen nyelv x x 

Matematika x x 

Történelem x x 

Biológia x x* 

Fizika x x 

Kémia x x* 

Digitális kultúra x x 

Testnevelés és sport x x 

Hittan x  

 
 

4.19. AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 
 

A gimnáziumi képzés vonatkozásában az érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményeit jelen 
Szakmai program 15. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

4.20. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKE-
LÉSI MÓDJAI 
 

Minden iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrendszert állít 
fel a diákok számára. Az ezeknek való megfelelés, vagy meg nem felelés alapelveit foglaljuk ösz-
sze az alábbiakban. 
 

A követelményrendszer három nagyobb részre osztható: 
1. Tantárgyi követelmények 

ezt a NAT alapján a helyi tanterv határozza meg. A tantárgyi megmérettetésnek fontos ré-
szét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok. 

2. Magatartási követelmények 
ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épül, és konkrétan az iskola házirendje tar-
talmazza.  

3. Szorgalmi követelmények 
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ez a diákok tanulásához, munkához való viszonyát tükrözi. 
 

Az iskolai beszámoltatás követelményeit a kerettantervek, az érettségi vizsgakövetelmé-
nyek, a szakmai tantervek követelményei és a szakmai vizsgakövetelmények határozzák meg. 
Az előzőeknél több ismeret is közölhető, de ellenőrzéskor emiatt nem érheti hátrány a tanulót.  
 

Ellenőrzés  
 Szóbeli felelet: a matematika kivételével rendszeresen.  
 Írásbeli felelet: egy-két óra anyagát öleli fel. 
 Szódolgozat. 
 Témazáró: a téma befejezését követően legalább egy összefoglaló óra után kerül rá sor, idő-

pontjáról az íratást megelőzően egy héttel tájékoztatni kell a tanulókat.  
 Egy tanítási napon maximum két témazáró iratható.  
 Testnevelésből és rajzból a követelmények elsajátításáról gyakorlati tevékenység révén 

számot ad a tanuló.  
 Házi dolgozat, gyűjtőmunka. 
 

A tanuló ismereteinek a vizsgának nem minősülő évközi számonkérésekor a sajátos nevelési 
igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében a szak-
értői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató engedélyezi az írásbeli beszámoló szó-
beli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. A sajátos 
nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló eseté-
ben biztosítani kell az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát és a 
hosszabb felkészülési időt. 
 

Értékelés: 
 Legyen folyamatos, a tanulókat nevelje rendszeres munkára. 
 Segítse a hibák rendszeres feltárását és kijavítását, legyen tárgyszerű és segítse a tanulói 

igényesség kialakulását. 
 Az ellenőrzés - értékelés - osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek je-

lentős szerepe van a személyiség fejlesztésben. Ösztönzést ad fejleszti a felelősségérzetet 
és önértékelő képességet, önnevelésre késztet. 

 Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és 
következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesít-
ményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a tanulókat 
egyénenként is segítik abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Akár elismerő 
az értékelés, akár bíráló, legyen a bizalomra építő. 

 Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre is.  
 Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen 

követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók 
egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek.  

 A félévi és év végi minősítés - osztályozás ne legyen mechanikus művelet. A záró osztályzat 
tükrözze a tanuló évközi szerepléseit. Értékelje az igyekezetét, a teljesítmény változásának 
irányát. 

 A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a ta-
nulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek stb. értékelésekor az elért telje-
sítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását végzik el a pedagógusok. 
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 A tanulók értékelésének általános irányelve, hogy ne legyen lezárt, megbélyegző, közlésé-
nek módja nem lehet sértő. Az értékelés legyen segítő, előremutató, ösztönző, személyre 
szóló, ami helyet kap a tanítás órán és a tanórán kívüli tevékenységben is.  

 A tanulók tanulmányi munkájának értékelése tanév közben érdemjeggyel, félévi és tanév 
végi minősítése osztályzattal történik.  

 Valamennyi kötelező- és választott tantárgyat osztályozni kell. Az évközben szerzett ér-
demjegyek, félévi osztályzatok az osztálynaplóba, és a tanuló ellenőrzőjébe kerülnek, az év 
végi osztályzatokat a törzslapon és a tanuló bizonyítványában kell rögzíteni.  

 A tanuló tudásának értékelésére 5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen) 
érdemjegyet, illetve osztályzatot kaphat.  

 Az érdemjegyek száma egy félévben legalább: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A szorgalmi, órai munkára adott érdemjegy teljes értékű. 
 A félévi és az év végi osztályzatokat a tantestület osztályozó értekezleten áttekinti. Az osz-

tályfőnök jelzi, ha a szaktanár által adott osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a 
tanév közben adott érdemjegyek átlagától, a tantestület a köznevelési törvényben megha-
tározott módon jár el.  

 A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló 
dicséretet kaphat.  

 Ha a tanulónak a "jeles" osztályzatai mellett legfeljebb 3 "jó" osztályzata van (s ennél rosz-
szabb osztályzata nincs), a tantestület általános dicséretét érdemli ki. A dicséreteket az el-
lenőrzőben és bizonyítványban is dokumentálni kell.  

 
Szóbeli értékelés: 

 A tanórai nevelés egyik legértékesebb mozzanata a tanítás-tanulási folyamatában az ál-
landó formatív (szóbeli) értékelés.  

 A szóbeli felelet után az érdemjegyet indokolja a szaktanár. 
 Az írásbeli munkát legkésőbb az íratás után két héttel kijavítja a tanár, kiosztja, értékeli, a 

tanulók kérdéseire érdemi választ ad. 
 Az osztály valamennyi tanulóját az osztályfőnök félévkor és év végén a bizonyítvány osz-

táskor értékeli. 
 A szaktanárok a félévi és év végi lezárás előtt szóban értékelik a tanulókat, rámutatva a 

javítás módjára, lehetőségeire, feltételeire. 
 Az egész osztályt érintő mérések eredményeiről tájékoztatjuk a tanulókat.  
 

Írásbeli és szöveges értékelés  
 A pedagógusnak a tanulók írásbeli munkájához fűzött rövid vagy részletes megjegyzései. 
 A kritikus teljesítményt nyújtó tanulók szüleit az osztályfőnök – a szaktanár kérésére is – 

írásban tájékoztatja. 
 Az osztályfőnök a napló fénymásolatát elpostázza a szülőnek.  
 

heti 1 órás tárgynál 3 jegy 

heti 2 órás tárgynál 4 jegy 

heti 3 órás tárgynál 5 jegy 

heti 4 vagy ennél több órás tárgynál legalább 6 jegy 
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Az ismeretek megszerzésének, a tanulási folyamatnak legfontosabb szervezési for-
mái: 
 a közösségben végzett tanulás, 
 az egyéni tanulás. 
 

Mindkettőnek fontos szerepe van a tanulási folyamatban, a személyiség fejlődésében. Ezért 
különösen lényeges a közös és az egyéni tanulás megfelelő arányának fenntartása. 
 

A házi feladatnak, mint önálló tanulási munkának a jelentősége: 
 fontos szerepe van a tanulás tanulásában, 
 szerves kapcsolatot tart fönn két tanítási óra között, 
 nélkülözhetetlen az ismeretek megszilárdításához, emlékezetbe véséshez, 
 segíti az alapfogalmak, összefüggések megértését, a problémamegoldó gondolkodás fej-

lesztését. 
 

Alapelvek: 
 A házi feladat legyen a tanuló felkészültségének megfelelő. 
 A 9. évfolyamtól fölfelé haladva fokozatosan növekedjen a produktív jellegű feladatok ará-

nya a reproduktív típusú feladatokkal szemben. 
 Az önálló ismeretszerzést, információ feldolgozást kívánó feladatoknál gondoskodni kell 

arról, hogy a tanár által megjelölt források, segédeszközök minden tanuló számára rendel-
kezésre álljanak. 

 Legyen megfelelően előkészítve, pontosan meghatározva a tennivaló, a határidő, afelhasz-
nálható eszközök. 

 Rendszeresen ellenőrizve legyen. 
 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai: 
 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolha-
tunk. 

 Lényeges a házi feladat elkészítéséhez szükséges időtartam megállapítása, amelynek meg-
határozásához a tanulócsoportba tartozó diákok között az átlagos képességű tanuló szá-
mára szükséges időt kell figyelembe venni. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 
30-40 percet vehet igénybe egy tantárgyból. Az ennél hosszabb időt igénybevevő több té-
mát átfogó feladatok elvégzéséhez egy hetet biztosítani kell. 

 Hétvégére, hosszabb, több napos szünetekre az egyik óráról a másikra adottnál ne legyen 
több a házi feladat. 

 A szóbeli és írásbeli házi feladatok arányát a tantárgyak követelményei határozzák meg. 
 A házi feladatot mindig ellenőrizni kell. 
 Az el nem készített, illetve hibás vagy hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell 

tenni a mulasztás okai szerint: 
o Nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául szol-

gáló anyag meg nem értéséből fakad. 
o Meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül 

(igazolt betegség) mulasztotta azt el. 
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o A hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel. (Az el 
nem készített feladattal tudásszint nem mérhető.) A házi feladat elvégzésének ha-
nyagságából történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és módszerekkel lehet 
büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában 
történő megíratása, pótfeladat kitűzése. 

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvég-
zését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

 Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló ké-
pes. Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak 
mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére mindenki képes. 

 A házi dolgozatok megírása kötelező. 
 A házi dolgozatot a szaktanár érdemjeggyel értékeli. 
 A házi dolgozatok írásának rendje és korlátai a következők: 

o A házi dolgozat témáját a szaktanár tanórán, legfeljebb kéthetes határidővel adja ki. 
o A házi dolgozat beadási határidejét a szaktanár úgy határozza meg, hogy a beadási 

határidőt megelőző két hétre másik, már kiadott házi dolgozat határideje ne essék. 
o A beadási határidő lejártát követő két héten belül a szaktanár a házi dolgozatokat ki-

javítja és kiadja a tanulóknak. 
 Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha a szaktanár 

a feladatot kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki. 
 A kötelező szóbeli feladatból a tanulót a szaktanár a következő tanórán beszámoltathatja. 
 

A szóbeli feladatok kiadásának rendje és korlátai: 
 A kötelező szóbeli feladatot a szaktanár tanórán adja ki. 
 A kiadott feladatot a következő órán kéri számon. 
 Ha a tanuló a feladat kiadásakor igazoltan hiányzott, akkor a tanuló kérésére a kapott ér-

demjegyet az értékelésnél nem vesszük figyelembe. 
 
 

4.21. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI EL-
VEI 
 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát és 9. évfolyamon 
a matematikát és a magyar nyelv és irodalom tantárgyat. Célunk, hogy az ismereteket elmélyít-
sük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapo-
zására. 
 

A csoportbontás szervezési elvei: 
 idegen nyelv: 

o a 9.évfolyamon az első órán szintfelmérő tesztet írnak a diákok az I. idegen nyelvből, 
és a teszt eredménye alapján kerülnek a tanulók a különböző szintű csoportokba. 

o A sávos idegennyelv oktatásnak megfelelően a tanulóknak lehetősége van csoportok 
közötti átjárásra. Feltétele, hogy kérvényeznie kell az intézmény igazgatójánál a szak-
tanárral való egyeztetés után, illetve szintfelmérő dolgozatot kell megírnia a tanuló-
nak. Ha az adott magasabb nyelvi szintet eléri, akkor léphet egy nyelvi szinttel fen-
tebb. Indokolt esetben haladó csoportból kezdő csoportba is átkérheti magát a tanuló, 
ha az egyéni nyelvi készségeinek a fejlesztését hatékonyabban szolgálja. 

o A csoportok félévkor és évvégén szintfelmérőt írnak. 
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o A helyi tanterv követelményeit teljesítve, a tanuló osztályozó vizsgát tehet. 
o A II. idegen nyelvnél a csoportbontásnál elsősorban órarendkészítési szempontokat 

veszünk figyelembe.) 
 informatika: 

o elsősorban órarendkészítési szempontokat veszünk figyelembe (bejáró és kollégista 
bontásban). 

 
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. 
 

Az SNI-s tanulóink számára egyéni foglalkozásokat tartunk az érettségi tantárgyak oktatá-
sára. BTM-es tanulónknak fejlesztő foglalkozásokat tartunk a Pedagógiai Szakszolgálat szakmai 
véleménye alapján meghatározott tantárgyból és óraszámban. 
 
 

4.22. A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT 
SZOLGÁLÓ TANANYAG 
 

A településen élő nemzetiségek kultúrájának, történelmének megismerése tantárgyközi fel-
adat, az osztályfőnöki, a történelem, a magyar, a földrajz tantárgyi keretein belül integrálva 
valósul meg. Tanórán kívüli programok keretében lehetőséget teremtünk diákjainknak, hogy 
egyénileg és szervezett formában is látogathassák ezen népcsoportok rendezvényeit, részt ve-
hessenek ismeretterjesztő előadásokon, bekapcsolódhassanak a kisebbségi önkormányzatok 
munkájába. Tanulóinkat a kultúrák egyenrangúságának és az EU jelmondatának szellemében 
(Egység a különbözőségben) neveljük. Iskolánkat a vallási és etnikai identitás maximális tisz-
telete jellemzi. 
 
 

4.23. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 
 

Távlati célkitűzések: 
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeinek növelése. 
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai esélyegyenlőségének biztosítása, ezáltal 

a társadalmi beilleszkedésük elősegítése. 
 A szociális és gazdasági háttér eltéréseiből adódó esélykülönbségek csökkentése az okta-

tásban; a továbbtanulási esélyek kiegyenlítése. 
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatások minőségé-

nek javítása. 
 Nyitott, kirekesztésektől mentes nevelési gyakorlat, befogadó intézményi környezet kiala-

kítása, melynek célja: minden tanuló képességének maximális kibontakoztatása a szemé-
lyiségközpontú oktatás-nevelés által. 

 A társadalmi és kulturális különbözőség iránti érzékenység fejlesztése  
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 Az összetartozás, szolidaritás erősítése. 
 

Közvetlen célkitűzések: 
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációjának támogatása. 
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók más társadalmi csoporthoz tartozó tanulókkal 

való együttnevelése által a mobilitási esély növelése. 
 A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő tanulók iskolai mobilitásának, intézmé-

nyünkbe való integrációjának elősegítése. 
 A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, együttnevelésének támogatása. 
 

Intézményünk kiemelten kezeli az oktatási esélykompenzáció érvényesülését, az egyenlő 
hozzáférés biztosításának elvét. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében kiemelt figyelmet 
kell fordítani a szakmai és az infrastrukturális fejlesztésekre. 
 

Szakmai célok: 
 Az országos kompetenciamérés eredményeinek helyi hasznosítása: 

o a dokumentáltság és hozzáférhetőség megoldása 
o az eredmények munkaközösségi és nevelőtestületi szintű feldolgozása 

 A módszertani, tantárgy-pedagógiai kultúra bővítése – projektoktatás: 
o kooperatív tanulás 
o tanulásvezetés 
o A pedagógiai értékelés korszerűsítése, a tanulói teljesítmény „sokcsatornás” értéke-

lése 
 A lemorzsolódás mértékének csökkentése 

o a bukási/évismétlési arányok ne növekedjenek 
o a tanulói mulasztás mértékének csökkentése 
o a HH tanulók tanórán kívüli differenciált felzárkóztató foglalkozásokon, és a tanuló-

szobán való részvételének növelése 
 A továbbtanulás irányainak és arányainak javítása, az érettségit adó iskolatípusokba tör-

ténő jelentkezés mértékének növelése 
 A tehetséggondozás pedagógiájának, szervezeti kereteinek erősítése:  

o tehetségfejlesztő foglalkozások 
o szereplési, versenyzési lehetőségek 
o a motiváció érdekében a városi, megyei, regionális és az országos tanulmányi, sport 

és művészeti versenyeken eredményesen szereplő tanulók elismerése 
 Táborozási lehetőségek és támogatási rendszer bővítése. 
 Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek erősítése. 
 Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

o az önálló tanulási képességet kialakító programok, 
o a tanulók önálló – életkornak megfelelő – kreatív tevékenységére épülő foglalkozások, 
o tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek. 

 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 
o tantárgyi képességfejlesztő programok, 
o kommunikációs képességeket fejlesztő programok, 
o komplex művészeti programok. 

 Szociális kompetenciák fejlesztése 
o közösségfejlesztő, közösségépítő programok, 
o mentálhigiénés programok, 
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o előítéletek kezelését szolgáló programok. 
 Az esélyegyenlőséget segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek kialakí-

tása: 
o szükség esetén együttműködés civil (pl. tanodai) programmal, 
o művészeti körök és edzések látogatottságának növelése alapítványi támogatással. 

 Az esélyegyenlőséget elősegítő módszertani elemek erősítése: 
o egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés, 
o kooperatív tanulásszervezés, 
o projektmódszer, 
o drámapedagógia. 

 Tárgyi feltételek terén: 
o Akadálymentesítés 
o Udvar felújítása, folyamatos karbantartása, fejlesztése 
o Az elavult taneszközök folyamatos cseréje. 

 A mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében: 
o Biztosítani kell az érintett körben az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetést. 
o Az aktuális jogszabályi előírások szerint minden érintett tanulónak ingyenesen kell 

biztosítani a tankönyveket. 
o Erősíteni kell a hátrányos helyzetű szülők tájékoztatását lehetőségeikről, a különböző 

igénybe vehető szolgáltatásokról, ismertetni kell velük az esetleges választásaik le-
hetséges kimenetelét, melyek befolyásolhatják gyermekük további sorsát. 

o Tájékoztatni kell a szülőket az igénybe vehető szociális kedvezmények lehetőségeiről, 
az  igénylés módjáról. 

o Ingyenes tankönyvellátás 
o Gyermekétkeztetés normatív kedvezményei 
o Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
o Pályázatok, ösztöndíjak 
o Nyári táborozás 

 
Tanulásszervezés 

 
Főbb jellemzők: 

 a diákok fejlettségére és fejlesztési szükségleteire kitüntetett módón figyelve differenciált 
tervezés, tanulásirányítás; 

 fokozatosan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás; 
 élményszerű és problémahelyzetekből kiinduló tevékenységek, kreativitást ösztönző fel-

adatok; 
 az ismeretszerzés forrásainak megtapasztalása, azok eszközként történő alkalmazásainak 

megismertetése; 
 a gyarapodó ismeretek rendszerbe szervezése; 
 a már birtokolt ismeretek, tudás aktivizálása az új tanítási tartalmak feldolgozási folyama-

tában; 
 a tanítási tartalmak feldolgozási folyamatában előtérbe helyeződik a tanulók  együttműkö-

désére épülő – kooperatív – technikák; 
 diákok előmenetelét folyamatos és fejlesztő visszajelzés, értékelés segíti; 
 

Tanulásszervezési formák: 
 csoportmunka, 
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 differenciált csoportmunka, 
 páros munka, 
 egyéni foglalkoztatás, 
 projektmódszer. 
 

A képzés szervezeti keretei lehetnek: 
 osztálykeret (több pedagógus), 
 osztályon belüli csoportbontás, 
 évfolyamon belüli nívócsoportok. 
 
 

4.24. A TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, 
MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK 
 

4.24.1. A magatartás értékelésének elvei 
 

A példás magatartású tanuló az, aki: 
 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, 
 az adott csoportban tanító tanárok 90-95%-a példásnak tarja, és a többiek sem adnának 

jónál rosszabbat. 
 

A jó magatartású tanuló az, aki: 
 iskolai rendszabályokat következetesen betartja, 
 a közösség munkájában részt vesz, de nem kezdeményez, 
 a körülötte történő laza viselkedések ellen nem mindig fellép, 
 tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó, 
 magatartáskultúrája esetenként kifogásolható, 
 vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó hírnevére. 
 

A változó magatartású tanuló az, aki 
 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 az, aki 
 a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be, 
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 kivonja magát a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk ered-
ményességét 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 ré-

szesül. 
 

Megjegyzések: 
 A fenti minősítéseket módosíthatják a Házirendnek az igazolatlan hiányzásokra vonat-

kozó előírásai.  
 A rendszeres templomi szolgálat a magatartás minősítését pozitívan befolyásolja. 
 
4.24.2. A szorgalomjegyek megállapításának elvei 
 

Példás a tanuló szorgalma: 
 Ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. 
 A tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten akaratát megfeszítve maximáli-

san és rendszeresen felkészül. 
 Az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. 
 Az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken. 
 Ha képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja pótolni. 
 

Jó a tanuló szorgalma: 
 Ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és általában szorgalmas munkájá-

nak köszönhető, de akaratának különleges megfeszítésére nincsen szükség. 
 

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 érdeké-

ben. 
 Kötelességét gyakran elmulasztja. 
 Munkájában megbízhatatlan.  
 
 

4.25. A JUTALMAZÁS ÉS A FEGYELMEZÉS ISKOLAI ELVEI 
 

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény megerősí-
tése, honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés után al-
kalmazzák. A jutalmazás akkor működik, ha a diák erősen vágyik a jutalomra, és megtiszteltetés 
számára. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő főleg kisgyermekkorban, de később sem 
lebecsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó időben kell alkalmazni. 
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A jutalmazás nem éri el célját: 
 ha a jutalom értékét veszti, 
 ha a jutalom időben túl távoli, 
 ha jutalom (máshonnan) megszerezhető, 
 ha el nem fogadható viselkedéssel is megszerezhető, 
 ha az elfogadható viselkedés jutalom nélkül marad, 
 ha a jutalom elérése túl nehéz. 
 

A jutalmazás hátránya lehet, hogy a gyerek a jutalomért „hajt”. Arra neveljük ezzel, hogy a jó 
viselkedésért ellenszolgáltatást kell kapnia. A jutalomszerzés rabjává váló gyerek számára csak 
a külső motiváció létezik. Nem látja értelmét annak a cselekvésnek, melyet nem jutalmaznak. 
Osztályzatokra hajt, nem a tudásra, nem a belülről jövő megelégedettségért dolgozik, hanem 
csak a külső elismerésért. A jutalmazás e torzulásának veszélye életkoronként és egyénenként 
változó. 
 

A büntetés akkor működik, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé válásának 
megakadályozása, és a diák helyes irányba terelése.  
 

A büntetés szabályai: 
 Csak a bűnt büntetem, nem a bűnöst 
 Mindig ott kell, álljon a büntetés mögött a megbocsátás, a kiengesztelődés lehetősége. 
 A kimondott büntetési szabályok be nem tartása következetlenség. 
 Az egyszer már büntetett viselkedést a továbbiakban mindig büntetni kell. 
 Büntetni közvetlenül a helytelenített viselkedés után kell. 
 Büntetni csak kivételesen súlyos esetben szabad más gyerek jelenlétében, mert ez meg-

szégyenítés. 
 Ügyelni kell arra, hogy az egyszer büntetett viselkedés soha ne jutalmazódjon. 
 Nem szabad túl súlyosan vagy túl gyakran büntetni, mert a gyerek feladja a megjavulásra 

irányuló próbálkozásait. 
 Az enyhe büntetés nem hatékony, a túl súlyos viszont agresszivitást, erőszakot szülhet, 

károsíthatja a gyermek testi, lelki egészségét. 
 

A büntetésnek számos negatív hatása is lehet a gyermek fejlődésében, mégis a kisebbik rossz 
választásának elve alapján számos helyzetben élni kell vele. Egyes helyzetek nem oldhatóak 
meg e nélkül. Nincs idő kivárni, amíg a helyes magatartást megérti, és a belsővé válik. Másrészt 
csak ezzel tudom felállítani a végső viselkedési korlátokat, illetve a felállított korlátokat betar-
tani. 
 

A kizárólag jutalmazásra és büntetésre épülő fegyelmezés egyoldalú és személytelenné vál-
hat. Elhidegülhet a kapcsolat, a tanár és a diákok között, hiszen nem lehet szeretetteljes kap-
csolatot kialakítani azzal, akitől félnek. Egy ilyen asszimetrikus viszonylatrendszerben szükség-
szerűen megjelenik a rivalizálás, törleszkedés, hízelgés, illetve védekező mechanizmusokat ala-
kítanak ki a diákok. Megjelenik az ellenállás, hazudozás, képmutatás, dac, düh, árulkodás, talp-
nyalás, behódolás, stréberség, versengés, fantáziálás, félénkség, gyávaság, menekülés, depresz-
szió, stb. 
 

Az interperszonális kapcsolatrendszerek csak egymás elfogadásával fejlődhetnek, épp ezért 
a gyerekkel úgy kell bánni, mint akinek joga van részt venni saját élete alakításában. Azt kell 
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elérni, hogy az általunk értéknek tartott mintákat ő is értékesnek, beépítésre érdemesnek 
tartsa, hogy ne mi fegyelmezzük kívülről, hanem ő igényelje a belső fegyelmezettséget. 
 

A személyiség fejlődőképességének hiánya, ha valaki túlzottan igényli az irányítást. Az ilyen 
gyerekek nem akarnak felnőni, nem akarják vállalni a döntésekkel járó felelősséget. Azzal, hogy 
elfogadják az irányítást, kibújnak a döntés felelőssége alól, megmaradva abban a gyermeki ál-
lapotban, mikor még nem az ő terhe volt eldönteni mi helyes és mi nem. A személyiség fejlődé-
sének fontos lépése, ha valaki vállalni akarja saját életének alakítását. 
 

Ahhoz, hogy a diák fegyelmezett személlyé váljon, azonosulnia kell azzal a gondolattal, hogy 
számára fontos a fegyelmezetté válás. Ezt akkor tudja megtenni, ha megpróbál utánozni valakit, 
aki fegyelmezett, önfegyelmében hiteles, tekintélye tudásából, bölcsességéből származik. Az 
önfegyelem mintája épül be a diákba, és ennek elősegítése, kivárása rendkívül nagy türelmet 
igényel. 
 

Az önfegyelem stabil belső értékrend. Az önfegyelemmel rendelkező ember: 
 tudja saját értékeit, ezért vigyáz magára,  
 értékesnek tartja idejét, ezért jól akarja kihasználni, 
 tudja saját korlátait, ezért nem vállal többet, mint amire képes, 
 tudja, hogy a problémák nem múlnak el maguktól, csak ha megoldja őket, 
 nem halogatja a megoldást, 
 el tudja dönteni miért tartozik felelősséggel, miért nem, 
 nem adja át a döntést saját sorsa felől másnak, 
 ragaszkodik az igazsághoz, 
 nyitott, ezért fejlődőképes, 
 tudja, hogy a fejlődés a túlhaladott dolgok (gondolkodásmód) feladásával jár, 
 vállalja a változás, az őszinteség kockázatát. 
 

Aki diákjaiban az embert, a teremtményt tiszteli, az hasonló tiszteletre számíthat. Ha az a 
célunk, hogy diákjaink fegyelmezettek legyenek, akkor úgy kell őket szeretnünk, hogy szabad-
nak érezzék magukat tőle, azt érezzék, hogy a fejlődőképes embert szeretjük benne, és abban 
segítünk, hogy a saját útját megtalálja. 


