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Bevezetés 

 

A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egykori iskolafenntartó hagyományaira, a 

hajdúdorogi görögkatolikus tanítóképzésben vállalt szerepére, a gimnáziumi és elemi 
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iskoláztatásban vállalt szerepére alapoz. Történeti hagyományaira, a görögkatolikus 

iskolarendszer évszázados értékrendjére építkezve, a rendszerváltást követő évtizedben 

indíthatta újra a közoktatásban misszióját. Az általános iskolai nevelés-oktatás felekezeti 

megszervezését követően a középiskola és az óvoda megalapításával ma a Hajdúdorogi 

Főegyházmegye legrégebben újraindított, közös igazgatású köznevelési intézménye. 

Intézményünk 1990-ben vette át fenntartásba a város egyik általános iskoláját, 1991-

ben bővültek feladatai a Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon átadásával és 1998-ban 

egészült ki az 5 csoportos óvoda fenntartásba kerülésével. A szakmai alapdokumentumok 

módosítását indokolják a jogszabályi normák változásai és a szakmai változások. 

 

Pedagógiai Programjának áttekintését a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

módosítása, az intézmény feladatbővülése és a stratégiai feladatok átgondolás indokolta. 

A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium alábbiakban kifejtett középtávú pedagógiai tervét úgy 

szerkesztettük, hogy a közös elvek, célmeghatározások, s az azonos eszmeiségen, nevelési 

értékrendre alapozott általános fejezetek keretjelleggel kerülnek kifejtésre és minden 

intézménytípusra kifejtve, a tagintézmények szakmai autonómiájára hagyatkozva – kifejtjük az 

óvoda, az általános iskola, a középiskola, a kollégium egységeinek komplex keretekben 

megvalósuló programjait. 

Az intézmény küldetése a 3 éves kortól a szakmaszerzésig tartó nevelési- oktatási-képzési 

szolgálat mellett mindenekelőtt a görögkatolikus eszmeiség képviselete, az erre történő 

nevelés. E missziónk lényege: 

 

 

Közösségünk ereje: 

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

egyházunkban. Így kell ennek lennie az intézményeinkben is. Ugyanakkor a szentek közössége 

olyan hétköznapi, természetes közeg kell, hogy legyen, hogy annak hatása legyen a földi 

közösségekre is. Az intézményi csoportok (osztály, munkaközösség stb.) egyszersmind 

keresztény közösségek is legyenek. A legfőbb összetartó mindig Krisztus. Ez a sportban, 

szórakozásban, játékban éppúgy megjelenhet, mint a tanulásban vagy más komolyabb közös 

cselekvésben. Természetesen nem a szólamok szintjén. Erről beszélni teljesen fölösleges, 

inkább bántó, terhes lehet. Az események szervezésében, a ki nem mondott rejtett végső 

célkitűzésekben kell, hogy jelen legyen, hogy az egyes személyek közötti összetartó erő maga 

Krisztus. Ez a keresztény közösség alapja és értelme. 

 A tanulásnak és minden azt kísérő vagy azon kívüli foglalkozásoknak mindig legyen 

közösség erősítő hatása is. Figyelembe véve a különböző adottságú és szellemiségű 

személyiségeket, olyan közös cselekvéseket kell kialakítani, amelyben kialakulhat és fejlődhet 

egymás elfogadása, egymás értékeinek fölismerése és értékelése, a különbözőségek egymást 

kiegészítő összekapcsolása. 

 Az iskolai közösség és a templomi közösségek közötti összetartozás erősítése nem csak 

programokkal, hanem ezt segítő szellemiség kialakításával. Szoros összetartozás kiépítése az 
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adott helyen működő parókussal, lelkipásztori törekvéseinek harmonizálása az intézmény 

életével. 

 

Család, mint érték: 

 A görögkatolikusság sajátossága a nagycsalád. Intézményeinkben hangsúlyos értékelést 

kell adni ennek a kincsnek. A nagycsaládból származó gyermekek értékelése – természetesen 

nem az egykék vagy tört családból származó sérült kapcsolatokkal rendelkező gyermekek 

kárára – oly módon, hogy a sajátos értékeiket (általában nagyfokú együttérző képesség, 

önzetlenség, érzelmi érettség, stb.) hatékony módon föl- és kihasználjuk a közösségi 

cselekvésekben. 

 A rendezvényeken külön szerepet és hangsúlyt kell, hogy kapjanak a nagycsaládos 

szülők, illetve az abba tartozó testvérek. Itt is nem csupán a szavak területén – ez is inkább 

bántó és zavaró lehet –, hanem például azáltal, hogy a náluk megjelenő sajátos értékek nagyobb 

szerepet kapnak.  

 

Hitmegjelenés 

 Görögkatolikus egyházunk sajátos és mai világunkban ritkaságként tekinthető értéke a 

hit megjelenési formáinak gazdagsága, színessége. Ez bizonyos körökben nehezen vállalható, 

még szégyenkezést is kiválthat. Ennek ellenkezőjét kell erősíteni. A hit megjelenési formái 

értelemszerűen visszaható hatásúak is. Ez azt jelenti, hogy nem csak kifelé van üzenetük – ez a 

tulajdonsága elenyésző értékű a másikkal szemben, miszerint –, a megélt hit belső megerősítést 

is késztet. Ennek tudatosítása éppen az egyházi intézményekben kaphat nagy teret, ahol a vallási 

események közös megélése hatékonyabban megszervezhető. Ez nem csupán a nagyobb léptékű 

ünnepi rendezvényekre vonatkozik, hanem a hétköznap is gyakorolható kisebb gesztusokra 

éppen úgy, sőt, azok esetében még nagyobb figyelemmel. Pl. a keresztvetés, a kis és nagy 

metániák, a vallási köszönés, az épületek és termek egyházi esemény szerinti dekorációja, 

ikonok jelenléte, amelyek előtti sajátos magatartás megtanítása szintén jelentős mértékben hat 

a hosszú távon is maradandó vallási érzék kialakításában. 

 

Hagyományaink 

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

nyúló hagyományok megélése. Ez a gyökerét egyre inkább veszni hagyó európai kultúrában 

különleges erővel bír. Ennek tudatosítása, elfogadtatása, erre való lelkesítés szerves része kell, 

hogy legyen a nevelői munkának. Természetesen tekintetbe véve az életkori befogadási 

adottságok korlátait, vagy még inkább fölhasználva az azokban rejlő egyes lehetőségeket. A 

hagyományőrzés se nem múzeumépítés, se nem álértékek bevezetése. Ennek érdekében 

hasznos a nevelők folyamatos továbbképzése ezen a téren, illetve az egyes intézmények 

dolgozói lehetőség szerint alakítsanak ki közvetlen kapcsolatot a központi magas szintű oktatási 

intézményeink vezetőivel, munkatársaival. 

 

Ének szerepe a jellem nevelésében: 
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 A zenei nevelés alapvetően befolyásolja a gyermekek érzelmi világát, gondolkodását, 

személyiségének fejlődését, hitének alakulását. Nem lehet csupán járulékos szerepe a 

nevelésben. Minél több énekóra számot kell biztosítani, valamint külön órákkal és egyéb segítő 

tevékenységekkel el kell érni, hogy az oktatási intézményeink hétköznapi életének szerves része 

legyen. Ebbe nem csak a zenepedagógusoknak, hanem valamilyen módon és mértékben minden 

egyes munkatársnak be kell kapcsolódnia, a rendezvényeken, programokon meg kell jelennie. 

 A templomi és egyéb szertartásokat rendezvényeket úgy kell megszervezni, hogy abba 

minél nagyobb mértékben énekelve kapcsolódjanak bele a tanárok, diákok és szüleik.  

 

Az intézmény küldetésnyilatkozata 

 

 

A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium a görögkatolikus eszmeiséget szolgáló, komplex nevelési-

oktatási és képzési feladatokat ellátó, közös igazgatású köznevelési intézmény. Értékrendjét a 

humán nevelési elvekre, szilád erkölcsi normákra, a nemzetünk iránti elkötelezettségre 

alapozza. Hűen szolgálja a Hajdúdorogi Főegyházmegye által elvárt nevelési- oktatási- 

képzési értékrendet, célokat. Nevelési gyakorlata a keresztény alapokra, a praktikus 

életszemléletre, a környezet megbecsülésére, az egyház megtartó erejére és a családra alapoz. 

 

 

Az intézmény jövőképe 

 

 Intézményünk a Hajdúdorogi Főegyházmegye, Hajdúdorog, a régió, az ország és a 

határon túli magyar közösség meghatározó köznevelési intézményeként szolgálja 

az ide beíratott 3-20 éves gyerekek, tanulók  görögkatolikus szellemiségű nevelését, 

oktatást, versenyképes szakmaszerzését, a keresztény-humánus emberi értékek 

elsajátítását. Kiemelt feladatunk egyházunk hagyományainak, szokásainak, liturgikus 

értékeinek átörökítése. 

 

 Megőrizzük intézményünk pedagógiai, hitéleti, nemzeti hagyományait, kiteljesítjük 

azokat az innovációkat, amely révén érvényesülhet és kiteljesedhet a komplex nevelési 

gyakorlatunk előnyeire alapozott fejlesztési stratégiánk. 

 

 Az iskolavezetés megerősítő, motiváló irányítása, az iskola forrásmenedzsmentje, és 

az iskolamarketing erősítése elősegíti a fejlesztési stratégiánk kibontakozását. A 

nevelőtestület és partnerei – a családok, a tagintézmények együttműködése 

következtében megvalósuló kooperáció, a tevékenységközpontú pedagógiai 

gyakorlat, ill. az egyéni adottságokhoz szabott tanulás-tanítás gyakorlatunk 

versenyképes, praktikus ismeretekre épülő oktatás következtében megtartjuk 
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intézményünk vonzerejét, régióban, országosan és a diaszpórában betöltött szerepét, 

súlyát. 

 

 A nevelőtestület az iskolafejlesztő munka eredményeként motiváltabb lesz, megfelelő 

figyelmet szán az önértékelésre, egymás munkájának követésére, segítésére. 

 

 A fenntartó és a családok támogatása következtében eredményesebbé válik az 

óvodások és iskolások szocializációja, normatartása, a tanulás-tanítás során 

dominánssá válik a praktikus ismeretek, képességek, a családi szerepekhez és az 

önálló életkezdéshez nélkülözhetetlen készségeinek megalapozása. A nevelőtestület 

tudatos és lelkiismeretes munkája következtében javul a tanulói magatartás és 

tanulási motiváció.  

 

 Az intézmény épületei és infrastruktúrája egyre komfortosabb feltételeket kínálnak. 

Az iskolaudvarok a mindennapos testnevelés megvalósításához, az informatikai 

ellátottság a modernizációs műveltség kibontakoztatásához nyújt teret. A 

szakmaszerzésben a tangazdaság, a kollégium feltételei kínálnak optimális 

feltéteket. 

 

 Az óvodai szokásrendszerre és az önkiszolgálásra épülő munkára nevelés, a praktikus 

ismerek átadása meghatározó hatással van iskola környezetkultúrája, a környezet 

megbecsülésére. 

 

 A pedagógiai szakszolgálat ellátása hatékonysága következtében jobb lesz a 

problémákkal terhelt tanulók szűrése, ellátása. 

 

 Javulnak az egész napos iskolai foglalkoztatás tárgyi feltételei az 1-4. évfolyamon. 

A nevelőtestület módszertani felkészültsége aktív tudáselemekkel bővül, mellyel 

megalapozzuk a hozzáadott értékelvű mérés-értékelési gyakorlatot, az önálló életvitelt 

elősegítő kompetenciákat. Erősítjük IKT jártasságunkat, a részképesség zavarokkal 

terhelt tanulók fejlesztéséhez szükséges, a különböző retardációkkal terhelt tanulók 

tanulási eredményességét segítő tudásbázisunkat. 

 

 Az iskolalelkészek és a nevelők, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer, az iskola-egészségügy hatékony támogatása révén javul 

a mentálhigiénés és szociális gondoskodás, hatékonyabbá válik a családok 

partnersége a tanulók ellátásában, szokásrendszerének megalapozásában. 

 

A pedagógiai program jogszabályi háttere: 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény  

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról  
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 Egyházi Törvénykönyv II. Vatikáni Zsinat dokumentumai  

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 

4.) Korm. rendelet 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

 A tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet  

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet  

 255/2009. (XI:20.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28.) kormányrendelet módosításáról 

 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelet 

 A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet 

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 

 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 

 Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet  

 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

 A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM - rendelet 

 2003. évi CXXV.Tv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról  

 

 

 

 

 

 

 

„Csak az boldog, aki teremt s ennél fogva csak az, aki 

istennek napszámosa. Dolgozom szorgalmasan, s dolgozom 

önérzettel. Lenyesik szárnyaimat, lábaimon járok. Levágják 
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lábaimat, kezeimen fogok járni. S ha ezeket is kiszakítják, 

hason fogok mászni, csak használhassak. Aki az emberek 

segítségére, hasznára akar lenni, és hivatását be akarja 

tölteni, azelőtt nincs akadály. Kibúvót, kifogást csak a 

gyenge keres. Az erős nekivág az akadálynak, és leküzdve 

azt, még erősebb lesz.” 

        /Széchenyi István/ 

 

 

 

 

 

I. Az intézmény nevelési programja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Helyzetelemzés* 

Hajdúdorog város bemutatása 

1.1. Földrajzi adottságok 

    Hajdúdorog a Hajdúságban, a Hajdúhát északi részén fekszik. A település Hajdú-Bihar 

megye 8. legnépesebb városa, mintegy 36 km-re Debrecentől, és 26 km-re Nyíregyházától. 

Területe átmenetet képez a hajdúsági lösz és a nyírségi homok között. Éghajlata tipikusan 
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szárazföldi, az évi csapadékmennyiség 450-500 mm, eloszlása egyenetlen. Megközelíthető 

Debrecen─Hajdúböszörmény felől a 35-ös, Nyíregyháza─Újfehértó felől a 4-es számú fő 

közlekedési úton, valamint a Tiszalök─Debrecen vasútvonalon. Jellegzetesen mezőgazdasági 

termeléssel foglalkozó település. Területe 100,65 km2. 

Hajdúdorog az egész magyar nyelvterületen, a Kárpát-medencében, de különösen a 

hajdúvárosok sorában vallásával tűnik ki, és ezáltal sajátos kultúrtörténeti emlékeket mondhat 

magáénak. Amíg a többi hajdúváros életét a református vallás és egyház alakította több 

évszázadon át, addig itt a görögkatolikusság volt a meghatározó.  Történelmi emlékeink a XVII. 

századból származnak. 1868-ban már 52 magyar egyházközség képviselői kérelmezték a 

magyar nyelvű liturgia engedélyezését és egy önálló magyar bizánci rítusú egyházmegye 

felállítását. Kérésük csak részben teljesült, amikor 1873-ban megalakult a munkácsi 

egyházmegye 33 magyar ajkú parókiáját magába foglaló Hajdúdorogi Külhelynökség. 

 

1.2. Intézményünknek a település életében játszott szerepe  

 

Intézményünk befogadó, nem folytat szegregált oktatás-szervezési gyakorlatot. A 

hátrányos helyzetű tanulók száma kiegyenlített a különböző évfolyamok egyes osztályaiban. 

Az intézményben vallásos szellemben nevelkednek az oda beiratkozó gyerekek, óvodától, 

érettségiig. 

A településen a mi iskolánk az egyetlen középiskola. Tanulóinknak kb. 60%-a 

Hajdúdorogi, a másik 40% pedig intézményünk kollégiumában lakik.  

Intézményünk szoros kapcsolatot tart fent a városban működő intézményekkel, civil 

szervezetekkel (pl. - a Városi Könyvtár, Művelődési Ház, Helytörténeti Múzeum, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat, Fehér Bot Alapítvány, a város vezetősége és önkormányzata, a 

görögkatolikus egyházközség). Sokszor részt veszünk a városi programokon, rendezvényeken, 

versenyeken. 

1.3. Az iskola története* 

Hajdúdorogon 1700-ban nyílt meg az első görögkatolikus iskola. Az oktató, nevelő- 

munka vallásos szellemben folyt egészen 1948-ig. A hajdú városok hagyományosan magas 

szintű iskolái számos, jelentős közéleti személyiséget, tanárt, politikust stb. adtak a város, a 

régió és az ország számára. 

A Hajdúdorogi Líceum és Tanítóképző első tanévnyitó ünnepsége 1942. szeptember 13-

án volt, ennek keretében Dudás püspök átadta az új iskolát a városnak. Beszédében, mintegy 

jóslatként, a következőket mondta:„Lelki szemeimmel már látom az iskola kapuján évtizedeken, 

századokon át kiáradó végzős növendékeket”. Az állam a tanárok fizetésének  

90 %-át vállalta, Hajdúdorog a fűtés, világítás költségeit, a tanárok nyugdíjjárulékának 

megfizetését, ezenkívül az iskolának adott 15 kat.hold földet. Az iskola felszerelését, 

könyvtárának és szertárának berendezését, a zeneoktatáshoz szükséges értékes hangszerek 

beszerzését elsősorban az egyházközségek, lelkészek és a hívek adományai tették lehetővé. 

Hajdúdorog népfőiskolát állított fel Dudás püspök kezdeményezésére, a görögkatolikus 

egyházközség képviseletének 1941. október 04-i határozata alapján. A város az intézmény 

számára épületet vásárolt és 45 kat.holdat adományozott. A felszerelést a hajdúdorogi hívek 
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adták össze. A népfőiskolán kertészeti, szőlészeti mezőgazdasági tanfolyamokat és 

lelkigyakorlatokat rendeztek. 

Görög Péter jelentős földterületével alapítványt hozott létre, amely az oktatásban 

résztvevő szegény gyerekeket segítette a továbbtanulásban. 

Az egyházmegyének 1946-ban 2 óvodája, 52 elemi iskolája, 81 általános iskolája mellett 

egyetlen középfokú intézménye Hajdúdorogon működött. 

A rendszerváltást követően az országban az elsők között indult újra egyházi oktatás 

Hajdúdorogon. 1990 szeptember 1-én indult el az oktató-nevelő munka a Görögkatolikus 

Általános Iskolában. Egy évvel később, II. János Pál pápa magyarországi látogatásának évében, 

Dr. Keresztes Szilárd megyés püspök gimnáziumot és diákotthont alapított a hajdúdorogi és 

onnan elszármazott értelmiségiek kezdeményezésére. 

Az újraindított iskola első igazgatója Dr. B. Papp János volt. 1998-ban pedig 

megnyitotta kapuit a Görögkatolikus Óvoda. 2006-ban a három intézmény egyesült 

Görögkatolikus Oktatási Központ néven, majd felvette Szent Bazil nevet. 

Az intézmény 2016. szeptemberétől a szakképzési intézmények névváltozása, a Szent 

Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium és 

nevet viseli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Intézményi adatok 

1.4.1. Diákokra vonatkozó adatok 

Az intézményi gyermek, ill. tanulói létszám alakulása 

2007-2016 (október 1.-i adatok) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

707 677 713 730 697 707 667 661   

 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola,  

Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 
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Az általános iskolai adatok 2007-2015 

(a mindenkori októberi statisztika alapján) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

145 147 150 150 150 130 123 122   

 

Az óvodai adatok 2007-2016 

(a mindenkori októberi statisztika alapján) 

 

  

 

 

 

Az általános iskolai adatok 2007-2016 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

288 266 265 263 263 285 285 279   
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Általános iskolánkban hagyományos keretek között folyik az oktatás. Alsó tagozaton 

egésznapos iskolai program szerint nevelünk, oktatunk, emelt szintű oktatást nem működtetünk. 

Pedagógiai programunk megfogalmazott céljaink:  

 Tudományos alapokon nyugvó, továbbépíthető ismeretanyag közvetítése, melyben 

figyelembe vesszük a gyerekek eltérő sajátosságait, képességeit. 

 Keresztény értékeken alapuló nevelés. 

 Az egyéni képesség fejlesztése, az egyenlő tanulási esélyek biztosításával 

Feladatunknak tekintjük: 

 A tehetséges gyerekekkel való külön foglalkozást: Tehetséges gyerekeink számára 

különböző szakkörökben biztosítjuk a fejlődést: tánc-és dráma, néptánc, furulya, 

képzőművészet, középiskolára előkészítő matematikából és magyarból. 

 A szociális hátrányok csökkentését, az esélykompenzáció biztosítását. 

 

Általános iskolában délelőtt 15 délután 7 csoportban folyik a tanulók foglalkoztatása. 

Minden tanuló számára lehetővé tesszük minden tevékenységi formában való részvételt.  

A tanulási órákon kívüli foglalkozások szervezeti formái: 

 közösségi programok, napközi, szakkörök, tömegsport, énekkar.  

 A programokon való részvétel teljes mértékben biztosított.  

  A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jelentős mértékben veszik igénybe az 

intézmény nyújtotta szolgáltatásokat; sikeres részvételük biztosítása, bevonásuk az intézmény 

által biztosított programokba; hozzásegíti az intézmény a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekeket a számukra kínált támogatások eléréséhez, igénybevételéhez. A felkínált 

programokban azonban a részvételi arányuk tovább növelhető. 

Középiskolai létszámadatok 2007-2016  

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Középiskola 274 264 298 317 284 292 259 261   
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A gimnáziumban tanulók létszáma 2007-2016 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gimnázium 226 206 207 222 203 191 171 167   

 

 

Szakközépiskola: 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Szakközép-

iskola 48 58 91 95 81 101 88 94 

   

 

 

A kollégiumi létszám alakulása 

2007-2016  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kollégium 128 120 133 140 122 128 112 95   
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A kollégium, mely összesen 240 fő 12 és 18 év közötti diák lakhatását biztosíthatja, az 

intézmény székhelyén, a gimnáziummal közös udvaron helyezkedik el.  A férőhelyek 

kihasználtsága jelenleg mindössze 39,5 %-os, ezért a négy épületszárnyból csak kettőt 

használnak. A fiú és lány szárnyak teljesen elkülönítve, portaszolgálattal működnek. 

Felszereltségük jónak mondható: a kissé zsúfolt négyágyas szobákban hideg-meleg vizes 

mosakodási lehetőség emeli a komfortot, minden szinten hűtőszekrény és mikrohullámú sütő 

áll a tanulók rendelkezésére. Mivel a közös tanulásra szolgáló termek száma nem elegendő, így 

a gimnázium helyiségeit is igénybe veszik.  

1.5.Családi háttér: 

A tanulóink közel 60%-a hajdúdorogi lakos, illetve néhány bejárónk van Hajdúnánásról 

és Hajdúböszörményből. A kollégista tanulók elsősorban a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei településekről jönnek, illetve ….. tanulónk van Kárpátaljáról.   

 

A kollégisták nagy része hátrányos helyzetű településekről érkezik, sokszor rendezetlen 

és rossz szociokulturális környezetben, nehéz körülmények között élnek. A kollégium 

számukra biztonságot ad, komfortos körülmények között élnek, rendszeresen étkeznek és a 

nevelők, pedagógusok, papok jelenléte és törődése pedig egyfajta érzelmi biztonságot is 

jelentenek számukra. 

 

 

*A helyzetértékelés, az intézmény bemutatásának a forrása:  

Intézményi  oktatásfejlesztési stratégia 2015-2020-2025  
Készítették: Bodogánné Veres Andrea, Kissné Dalanics Ildikó, Kiss Péterné, Kruppi Marietta Emese,Debreczeni Csaba (Hajdúdorog, 2015) 

 

 

1.6. A nevelőtestület humán erőforrás jellemzői 

A közel 40 fős középiskolai nevelőközösség 70 %-a iskolaalapítónak számít, szinte a 

kezdetektől itt dolgozik. Kilenc fiatal kolléga már a saját tanítványaink közül került ki, vannak 

közöttük helyiek és egykori kollégisták is. A szakközépiskolában végzett tanulóink közül ketten 

is a nevelőtestület tagjai, nevelőként és diakónus atyaként, ami jó motiváló erő lehet a 

szakközepeseink számára. 

Tantestületünkre általánosan jellemző az erőn felüli munkavégzés, a találékonyság és 

kreativitás, az egyéni törődés és követése a tanulóknak, az intézmény iránti elkötelezettség. 
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Mindenképpen fontos kiemelni a személyes példamutatás fontosságát a munka, a családi élet 

és a hitélet területén egyaránt, mely mintaként szolgál a diákjainknak. 

 

1.7.Épületek, infrastruktúra 

A középiskola főépülete százéves kora ellenére rendezett, felújított állapotban van. 

Hozzá csatlakoznak az új szárnyak a kápolnával, mely a réginek a helyén, az emeleten került 

kialakításra. A hatalmas, színpompás ikonokkal díszített kápolna az intézmény ékessége.  

A hagyományosan kialakított tantermek mellett fizikai és kémiai előadóterem, taniroda, 

tankonyha, könyvtár, művészeti és ének szaktanterem, informatika terem és korszerű nyelvi 

labor is található az épületben. Korszerű mezőgazdasági szaktanterem is található az épületben. 

A kollégium épületei tizenhét évesek, de belül ennél idősebbnek látszanak. Az 

intézmény saját, jól felszerelt konyhát üzemeltet, melyhez egy 200 fős ebédlő is tartozik.  

Az általános iskola épületei és infrastruktúrája alkalmasak a feladatok ellátására. Az 

anyagi lehetőségeknek megfelelően történtek fejlesztések. 2016-ban a régi épületben 

nyílászárók cseréje történt, azonban kevés a tanterem, így nem tudnak szaktantermeket 

kialakítani.  

Az épület tiszta, a falak sok szép tanulói alkotással díszítenek, azonban az udvar 

rendbetétele még várat magára. Az ebédlő méretét tekintve nem nagy, egyszerűen berendezett, 

az étkeztetést több turnusban tudják csak lebonyolítani.  

Az óvoda épülete kb. 40 évvel ezelőtt bölcsödének épült. Ezért a gyermekek 

létszámához viszonyítva a csoportszobák, a mosdók, az öltöző helyiségek szűkösek, de a 

nevelés alapvető feltételei biztosítottak. Az önkormányzattól használatba kapott épület 

korszerűsítését, felújítását a tulajdonviszonyok miatt a fenntartó nem tudja a kívánt mértékben 

elvégezni.  Azonban a lehetőségekhez mérten, a legszükségesebb fejlesztések, ütemezetten 

történnek.   

Az épület adottságai miatt nincs minden csoportszobához mosdó kialakítva. A mosdók 

berendezése, felszereltsége, megfelelő, gyermekméretű. A gyermekek intimitásának érdekében 

térelválasztók, és függönyök találhatók a WC-k előtt.  

Az óvodában a fenntartó eddig is nagy figyelmet fordított a tárgyi feltételek 

biztosítására. Az elmúlt években megvalósult az udvari játékok bővítése, zuhanyozó 

kialakítása, sószoba kiépítése, amit nem csak az óvodások használhatnak, hanem az intézmény 

tanulói és dolgozói is. 

1.8. Stratégiai célok 

Az intézmény megyében, a régióban betöltött helyzetének stabilitása, erősítése. A távlati 

oktatáspolitikai elgondolásnak megfelelően olyan intézménnyé kell formálni, amely a 

térségben és a metropóliában központi iskolaként, a görögkatolikus köznevelési intézmények 

hálózati koordinátoraként működhet.  

Az iskolavezetés – figyelembe véve a középtávú stratégiát kimunkálók ajánlásait – 

2016.áprilisában az alábbi prioritásokat rögzítette: 

**1.9. Fejlesztés irányai 
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 Iskolafejlesztési koncepció kimunkálása a komplex oktatási program kiteljesítésére 

(óvodától a tangazdaságig) 

- a köznevelés helyzete, a szakképzés átalakulása, a társadalmi hatásrendszer miatt 

változásokra van szükség a következő 5-6 év során, 

- a változásmenedzselés tudatos tervezése és bevezetése indokolt, hiszen a többcélú 

intézmény erőforrásait koncentrálni kell, a szükséges változások hosszú távú 

fenntartására 

 

 az intézmény, mint a görögkatolikus oktatás szellemi bázisa (jó gyakorlatok, 

műhelymunkák, hálózatépítés), horizontális együttműködés a Hajdúdorogi 

Főgyházmegye más oktatási intézményeivel 
- a görögkatolikus  oktatási hagyományok, a gyakorlat és a jól működő módszertani  

műhelyek lehetnek a biztosítékai az intézmény e vállalásának, 

 
 tanulói motivációs rendszer bevezetése 

- a beiskolázásban érintett tanulók és családjaik nem érdekeltek abban, hogy évközi 

jegyeiket kijavítsák, különösen felső tagozaton a meggyőzés gyenge hatékonyságú 

- ezért  van szükség arra, hogy valódi  tanulói érdekeltségi alapokra kialakított 

motivációs rendszer kerüljön kidolgozásra és bevezetésre az általános és 

középiskolában, 

 

 az  önkiszolgáló tevékenységre alapozott munkára nevelés: 
- mely az óvodai önkiszolgáló rendszerre alapozva a teljes tanulói életútra kialakított 

munkára nevelési program bevezetését célozza meg, 
 
 a  munkára nevelés programja a„practic education” feltételeinek megteremtése: nevelők 

felkészítése, a tárgyi feltételek fokozatos bővítésével lehetséges. 
 

 óvoda-iskola átmenet pedagógiai gyakorlatának bővítése- olyan elemekkel, amelyek 

elősegítik a zavartalan beilleszkedést, életmód változást és a nevelők együttműködését, 
 

 szakmai marketing tevékenység bővítése- a beiskolázás eredményessége, a szülők 

partnerségének növelése érdekében, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** A fejlesztés irányait az iskolavezetőség 2016. április 22-i értekezletén megvitatta, a kiválasztott prioritásokat rangsorolta és 

augusztus 26-ai értekezletén véglegesítette. 

 

 



22 

 

 iskolaotthon (guruló napirend) továbbfejlesztése 1-4.évfolyamon 

 

 kézműves alapok oktatása, a technika tantárgy és az egésznapos iskolai program 

keretében (rajz, technika, szabadidő és szakkörök keretében, 

 

 a kollégiumi nevelés fejlesztése (szakkollégiumi rendszer, szolgáltatás bővítés és 

komfortosítás a beiskolázás érdekében) 

 

 hozzáadott értékelvű mérés-értékelési gyakorlat bevezetése 

- amelynek gyakorlatát a nevelőtestületnek kell kidolgoznia az iskolába lépéstől az 

érettségiig, felmenő rendszerben történő bevezetéssel, 

- feltételezi a nevelőtestület mérés-értékelési kompetenciáinak fejlesztését, a meglapozott 

egyéni fejlesztéseket, a nyolcadikos kimeneti mérést, 

- szakszerű megvalósításával lehetségessé válik a tanulás-tanítás eredményességének 

folyamatkövetése, a hozzáadott pedagógiai érték kimutatása, a szülő bevonása a gyermek 

fejlesztésébe 

 

 beszélgető körök működtetése 5-8. évf.(9-12.évf.) 

- az osztályfőnökök által önként vállalt közösségépítő, az egyéni törődést megerősítő 

eszköze lehet a legtöbb problémával terhelt korévfolyamokon, 

 

 idegen nyelvi képzést, szakképzést elősegítő nemzetközi cserekapcsolatok 

- a valós idegen nyelvi környezete segít elmélyíteni az idegen nyelvismereteket, a 

kommunikációt, a népismeretet 

 

 általános iskola-középiskola átmenet 

- az átmenetek kezelésében a legtöbb probléma itt adódik: ki kell használni az 

iskolafokozatok egymásra épülését, a közös nevelési elveket és az óvodától a középiskoláig 

felépített pedagógiai koncepció értékeit (pl. munkára nevelés, kézműves alapok, szakköri 

rendszer, tantárgyi egymásra építkezés, stb.) 
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2. A nevelő és oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 

 

2.1.Pedagógiai alapelveink 

 

Az intézményben dolgozó pedagógusok a mindennapi nevelő és oktató munkánkban az alább 

felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

Az óvoda alapelvei 

Óvodánk a köznevelési rendszer első láncszeme. Szakmailag önálló köznevelési intézmény, 

amely a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.  

 

Alapelveink: 

- A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. 

- A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése. 

- A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet megbecsülés és bizalom övezi. 

- Mindenkor és minden helyzetben a gyermekek érdekeinek figyelembe vétele. 

- Az óvoda befogadó szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki 

személyiség komplex kibontakozására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az 

egyenlő hozzáférés lehetőségét. 

- Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélykompenzációra, a hozott 

hátrányok kiegyenlítésére. 

- Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermek személyiségéhez és érési 

üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek 

kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását. 

Az óvoda kialakult pedagógiai értékeinek megőrzésére törekvés 

 

2.2.Az általános iskola alapelvei      

                           

             Pedagógiai alapelvünk, hogy 

 az általános iskolánk nevelő – oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, 

az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető 

közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) 

együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai 

csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a 

tanítási-tanulási folyamatokat; 

 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 

kultúrák iránti nyitottságra; 
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 a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör 

kialakításában; 

 a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, 

személyiségük fejlesztésében; 

 a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó 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 

szeretete hatja át; 

 iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek 

feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; 

 a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 

nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 

 minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét; 

 az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a 

tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez; 

 minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig 

tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket 

és kompetenciákat:  

o a szövegértési – szövegalkotási,  

o matematikai – logikai,  

o szociális, életviteli és környezeti,  

o az életpálya-építési,  

o az idegen nyelvi,  

o valamint az infokommunikációs technikákat 

 a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket 

kölcsönhatásban fejlesztjük; 

 hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok 

leküzdéséhez; 

 iskolánk segíti a világban való eligazodást alternatív idegen nyelvek oktatásával; 

 az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai fejlődéssel, 

 az egyéni adottságokat figyelembe véve megalapozzuk tanítványainkban a 

teljesítményorientált beállítódást, az önálló tanulás képességét; 

 a nevelési - oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” és reális 

követelményeket támasztunk. 

 

 

 

 



25 

 

Olyan iskolát szeretnénk működtetni, ahol: 

 a tanuló személyiségét tiszteletbe tartjuk, 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 

 a tanulók egyéni adottságait, képességeit a tanulás-tanítás során figyelembe 

vesszük, 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő 

kollégáink jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb 

problémáiban, 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk., 

 tanulóink korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek megalapozása és 

bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat, 

 nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket 

igyekeznek nevelni a ránk bízott gyermekekből a gyermekek természetes 

becsvágyára alapozva,  

 nevelésünket átitatja a keresztény szellemiség, a nemzet és a szülőföld iránti  

 

2.3. A középiskola nevelési elvei: 

 

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 Istenhez 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 alaposság és a minőség 

 a hazával, nemzettel kapcsolatos értékek kialakítása. 
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a) Pedagógiai alapelvünk, hogy 

 az iskolánk nevelő – oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén 

tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek 

(család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének 

kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek 

egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási 

folyamatokat; 

 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 

kultúrák iránti nyitottságra; 

 a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör 

kialakításában; 

 a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, 

személyiségük fejlesztésében; 

 a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó 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 

szeretete hatja át; 

 alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 

 a nevelési - oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” és reális 

követelményeket támasztunk. 

2.4. A kollégiumi nevelés főbb alapelvei 

 az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket, fiatalokat megillető jogok 

érvényesítése, és a felelősségre ébresztés; 

 a keresztény, nemzeti és európai nevelési elvek érvényesítése 

 egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; 

 intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében; 

 az keresztény erkölcsi normák betartása; 

 az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban 

tartása; 

 az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele; 

 a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; 

 a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére alapozás; 

 a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív 

együttműködés; 

 közösségfejlesztés 
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3. A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 

 

3.1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja, értékelés rendje 

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozik, 

azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és 

ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

 

a. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni a tanuló,  

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. 

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

 

b. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. Különbözeti vizsgát azokból a tantárgyakból kell tennie, amelyeket korábban nem 

tanult. 

c. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 
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A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

 

3.2. Az osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló és javítóvizsga az alábbi részekből 

állhat: 

Írásbeli vizsga:  

 a rendelkezésre álló maximális idő tantárgyanként 45 perc 

 egy vizsganapon legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet tartani 

 a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. 

Szóbeli vizsga: 

 egy tantárgyból egy vizsgázó maximum 15 percig felel 

 minden vizsgázónak legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani 

 a tétel kifejtéséhez szükséges segédanyagokat a vizsgázó választja ki a vizsgán, a 

segédanyagokról a vizsgáztató tanár gondoskodik 

 egy vizsganapon legfeljebb 3 szóbeli vizsgát lehet tartani 

 az egyes tantárgyak között legalább 15 perc pihenőidőt kell biztosítani a vizsgázó 

számára.  

Gyakorlati vizsga 

 a gyakorlati oktatás vezető tanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga 

rendjéről  

 a gyakorlati vizsgarész a vizsga feladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell 

értékelni 

A vizsga reggel 8 órától délután 18 óráig tart. 

A vizsgabizottság minimum három főből áll. (elnök, kérdező tanár, ellenőrző tanár) 

A vizsga anyagát (jegyzőkönyv, tételsor, feladatlapokat) iktatva, az iskola dokumentumai 

között, tárolni kell. 
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3.3.A vizsgatárgyak részei és követelményei 

a. A vizsgatárgyak követelményrendszere 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

b. A vizsgatárgyak részei 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hittan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Életvitel és gyakorlat    GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hittan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

 
 GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 
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KÖZÉPISKOLA 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hittan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Média  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Szakmai tantárgyak ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

 

4.Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

a. Átvétel más intézményből 
 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 vallási és világnézeti tekintetében elkötelezett 

intézményként működik. Következésképp a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégiumba való átvétel kritériumai – a fent említett 

törvény értelmében – az alábbiak: 

 a katolikus vallási törvények betartása 

 a tanuló keresztség szentségében való részesülése 

 a szülők szentségi házassága 

 papi ajánlás – a gimnáziumi, szakgimnáziumi és kollégiumi tagintézményeknél. 

 

 

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 igazgatótanács és az érintett 

osztályfőnök véleményének kikérésével. 
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c. 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. A belépő tanuló esetében a szaktanárok 4 héten belül szint felmérőt 

végeznek. Sikertelenség esetén a szaktanárok kezdeményezhetik az osztályozó vizsga 

letételét féléven belül. 

•  Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie, az igazgató tanév közben is 

engedélyezheti az átvételét, ebben az esetben írásbeli befogadó nyilatkozatot küld a 

tanuló iskolájának.  

• A tanuló akkor iratkozhat be iskolánkba, ha az „Értesítés iskolaváltoztatásról” 

dokumentumot kézhez kaptuk. 

• 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.  

• 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 tartunk, egyébként általában az augusztusi 

vizsgaidőszakban szervezzük meg. 

• Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles 

dokumentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba.  

• Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és 

útmutatásai szerint pótolnia kell. 

• Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt 

követelményeknek 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. 

 

d. 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 iskolaváltást kizárja, ha a tanuló magatartásával komoly gondok vannak, vagy ha 

sokat mulasztott 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 feltételezhető, hogy eredményes különbözeti vizsgát tesz. 

• Ha a tanuló az augusztusi különbözeti vizsgán bármely tantárgyból nem teljesítette az 

elégséges szintet, az átvételét elutasítjuk. 

 Ha az Nkt 32. § (1) bekezdése alapján vallási és világnézeti tekintetében elkötelezett 

intézményi követelményeknek nem felel meg. 
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5.A felvételi eljárás különös szabályai 

 

5.1.A tanulók felvételének elvei 

 

 A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. 

 Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. 

 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 vallási és 

világnézeti tekintetében elkötelezett intézményként működik. Következésképp 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Kollégiumba  való felvétel kritériumai – a fent említett törvény 

értelmében – 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. 

. 

 

5.2.Általános iskola 

 Iskolánkat nem köti kötelező beiskolázási körzethatár, ezért hitéleti értékrendünket 

elfogadó, tanköteles korú tanulókat veszünk fel. 

 Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben 

a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 Az első évfolyamba történő beiratkozáskor  be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő, gondviselő személyi igazolványát, lakcímkártyáját; 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai szakvéleményt; 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét; 

- keresztlevelet, amennyiben van. 

 A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

- a 14 évnél idősebb gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

 



33 

 

6. A pedagógusok megválasztásának és a nem kötelező tantárgyak választásának 

szabályai 

 

 A tagintézmény-vezetők minden év április 15-éig elkészítik és a fenntartó jóváhagyását 

követően közzéteszik a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók 

választhatnak, a középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő 

felkészítés szintjéről is. A tájékoztató tartalmazza, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik 

pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt beszerzik a szülői szervezet és az 

iskolai diákönkormányzat véleményét.  

 Szabadon választható tanítási órákat és foglalkozásokat az iskola tagintézményei április 

20-ig hirdetnek meg, amelyekre május 15-ig lehet jelentkezni. A tagintézmények május 

20-ig összesítik a jelentkezéseket. 

 Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, 

vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon 

részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – 

a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló szülőjét írásban 

tájékoztatni kell 

 A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a 

következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, 

továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.   

7.  A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési és   

 környezeti nevelési elvek 

 

7.1.Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

 

Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, 

amely egyaránt irányul a pedagógusok és tanulók egészség ismereteinek bővítésére, 

korszerűsítésére, a fizikai és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének 

erősítésére, a nevelői- oktatói tevékenységben a személyközpontú megközelítésre a tanulók 

személyiségfejlesztése érdekében. 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 

lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, 

hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások 

szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg.  

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az 

iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni.  

Az iskola a szocializáció kitüntetett színtere, így a fenti tényezők közül érdemi hatást – a iskola 

fizikai-tárgyi és pszichoszociális környezetének alakításával-, az iskola-egészségügyi ellátás 
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minőségére és az életmódra tudunk gyakorolni. Az iskolai egészségfejlesztő munka alapvetően 

befolyásolja az iskola egészének mindennapjait. 

Az egészségfejlesztés magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a 

mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit.  

 

a) Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladata, hogy a tanulók az 

életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében 

– foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel a 

következő területeken: 

 az egészséges étkezés, a táplálkozás szerepe, 

 egészségi állapotunk ismerete,  

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága,  

 a betegségek megelőzése,  

 a tanulás módszertana és a tanulás technikái, 

 az egészséges tanulási környezet alakítása,  

 az idővel való gazdálkodás szerepe,  

 az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, a drogok káros hatásai a 

szervezetre, 

 a családi és kortárskapcsolatok,  

 a környezet védelme, 

 az aktív életmód, a sport, 

 a személyes higiénia, 

 az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 

 a szexuális fejlődés, 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

b) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

 testnevelés órák;  

 játékos, egészségfejlesztő testmozgás; 

 néptánc oktatás;  

 az iskolai sportkör foglalkozásai;  

 tömegsport foglalkozások;  

c) az iskola helyi tantervében szereplő környezetismeret, természetismeret, biológia, testnevelés 

tantárgyak tananyagai; 

d) az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

e) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

témahét szervezése; 

 

 

f) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

 szakkörök;  

 gyalog- és kerékpártúra szervezése;  
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g. az iskolaorvos, védőnő segítségének igénybe vétele 

 egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában; 

 a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében.  

 

7.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

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

fizika kémia és testnevelés óra) és délutáni foglalkozásokon, programokon valósul meg. 

a., Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 

alapfogalmakat. 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket és tudjanak gyorsan reagálni; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

b.,Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladat, 

hogy a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 A helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 

ismeretek: 

TANTÁRGY 
ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

biológia 

- rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

fizika 

- égési sérülések 

- forrázás 

- áramütés 
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 Az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek:  

 teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél;  

 a mentőszolgálat felépítése és működése;  

 a mentők hívásának helyes módja;  

Az iskolaorvos és védőnő segítségének igénybe vétele lehetőség szerint félévente egy 

alkalommal egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel 

kapcsolatosan. 

  Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

 későbbiekben szervezhető szakkörök (pl. elsősegély-nyújtó);  

 kirándulások, túrák, sportversenyek előtti oktatás; 

 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó témahét szervezése. 

 

Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

1. Az iskola egészségnevelési elvei 

 

Alapelve, célja: 

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

egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

 Fejlessze az életvezetési képességeket. 

 Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 

 Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 

 Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 

 Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára. 

 Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 

 

 

testnevelés 

- esés 

- horzsolás 

- kificamodott végtag 

- törött végtag 

- magasból esés 

szakmai gyakorlat 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- vágás 
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Területei: 

- Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: 

o Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 

o Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében, 

o Öltözködés, 

o Higiénia, tisztálkodás, 

o Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanórai 

és a tanórán kívüli nevelésben, 

o Ésszerű napirend kialakítása. 

 

- Szűrővizsgálatok: pl: gerinc, szemészet, fogászat, stb. 

- Egészségnevelési nap, verseny szervezése. 

 

 

Az egészségnevelés színterei: 

a, Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

Példamutató iskolai hatás 

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

 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

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

reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés, stb., 

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

összeállításában való részvétel, 

 Az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítő élelmiszerek árusítása, 

 Iskolai médiumok „egészség” rovatai. 

 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, 

biológia óra, egészségtan modul, stb. 

 Erdei iskola, „Egészségnapok” 

b, A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 Szakkörök  

 Egészségnevelési akciók  

 Nyári táborok  

 Előadások, kiállítások 

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

kirándulások 

 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

 Testnevelési órákon – a KnT. szerint 

 Szervezett úszásoktatásban való részvétellel 

 Iskolaotthonos, napközis, tanuló szobai foglalkozásokba beillesztve, pontos terv szerint 



38 

 

 Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 

 Diáksport Egyesület működtetésével 

 Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva (pl.: kézilabda) biztosítva a tanulók 

szervezett sportolási részvételét 

 Sporttáborok szervezése 

 Sportversenyek lebonyolítása 

 Családi sportnap szervezése 

 

Az iskola sportköre bekapcsolódik – lehetősége szerint – a Katolikus Iskolák Diák 

Sportszövetségének, a KIDS-nek munkájába.  

 

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diák Sportszövetség 

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

különféle iskolai kupa-küzdelmekbe.  

 

Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek: 

 Játékok  

 Riport  

 Közösségépítés  

 Művészetek 

 Programok  

 Projektek  

 

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

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

védőnő. 

- Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési 

Tanácsadó, Sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők. 

 

2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

 
Alapelve: A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. 

Célja: A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása. Tanítványaink 

környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének megalapozása. 

Tanítványaink alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli 

szokásainak, a személyes és a közös felelősségtudat alapjainak formálása. Épüljön a 

hagyományok védelmére. 

 

Területei: Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

 

 Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (iskola, tanterem, 

iskolaudvar) kialakítása. 
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 Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, 

energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. 

 

A környezetei nevelés színterei: 

 

    a, Minden tanulót egyformán érintő elemek 

 

Példamutató iskolai környezet 

 Tantermek, folyosók, udvar élő sarok kialakítása, 

 Anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés, 

 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

 Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, 

 Szelektív hulladékgyűjtés, 

 Iskolai médiumok „zöld” rovatai. 

 

Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés 

 Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés, az eltérő tanítási 

foglalkozásokon (erdei iskola, múzeumi, állatkerti órák, iskolai projektek). 

 

b, A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 

 Szakkörök, táborok,  

 Környezetvédelmi akciók,  

 Előadások, kiállítások,  

 Rendszeres természetjáró túrák,  

 Madarak és fák napjának megtartása,  

 A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése,  

 Látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba, 

szennyvíztisztítóba, hulladékégetőbe,  

 DÖK nap. 

 

3. A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek 
 

A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenységalapú 

módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

 Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő), 

 Projektek (savas eső mérése), 

 Riport (kérdőíves felmérés), 

 Terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések, 

mérések, táborok, iskolakert,” iskolazöldítés”), 

 Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív 

hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás rendezése, 

újságkészítése, kutatómunka), 
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 Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások 

zeneművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése). 

 

A környezeti nevelésében résztvevők 

 

 Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok 

 Külső résztvevők: szakemberek: környezetvédők, erdészek, meteorológusok, 

művészek, intézmények 

 

4.A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

 

A tanulók általános fizikai állapotának mérését évente két alkalommal, ősszel és tavasszal 

végezzük a Hungarofit tesztsora alapján. Ezáltal feltérképezhetők az egyes képességek 

területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete 

kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok 

elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az 

általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, 

megtartására.  

A mérés az életkori sajátosságoknak megfelelően kiemelt képességek aktuális szintjét mutatja. 

A tanulónak lehetősége van: 

 az átlagos, korosztályának megfelelő szint megismerésére, és az ahhoz való 

viszonyításra;         

 egymás teljesítményének megismerésére, az azokkal való összehasonlításra;  

 saját magához mért teljesítményváltozás mértékének megismerésére;  

 a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés során az önismeret, a tárgyilagos    

önértékelés, az akarat és az önbecsülés fejlesztésére.  

1.Mérés  

2. Értékelés  

3. Fejlesztési lehetőségek 

 

- Korrigálás, felzárkóztatás, speciális fejlesztő gyakorlatok   

- tartásjavító, speciális mozgásanyag, ill. gyógytestnevelés. 

- Az egészségesen fejlett fizikum fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges változatos 

mozgásanyag  általános fejlesztés biztosítása. 

- Sportági tevékenység felé irányítható kiemelkedő teljesítményt biztosító terhelés 

-  sportági kiválasztás.  

A rendszeres alkalmazás és az újabb folyamatos felmérések alapján kialakított fejlesztési 

program eredményeként olyan fejlődés érhető el, amely lehetővé teszi az egyén számára az 

előrelépést.  
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Cél:  A többoldalú, differenciált fejlesztés az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

Az adatok nyilvántartása 

Az „Egyéni adatlapokat” osztályonkénti bontásban a vizsgálatot elvégző tanár kezeli. 

„Osztályonkénti adatlapot,” a vizsgálatot elvégző tanár vezeti. 

„Intézményi osztályonkénti összesített adatlapot” a testnevelő tanárok állítják össze a tanév 

végén mért eredmények alapján, majd az intézmény vezetőjének aláírásával hitelesítve 

továbbítja az iskola egészségügy felé. 

 

1. Pályaorientáció, továbbtanulás, tanácsadás 

 

  A sikeres életkezdés alapja az, hogy sikerül-e megfelelő képzettséget, szakmát 

választani, amit hivatásként él meg az ember. Ezért igazából az egész általános iskolai 

oktatásnak ezt kell megalapoznia.  

     Az életpálya-építés 1-8. osztályban történő bevezetése mellett a műveltségterületek 

oktatásánál is ki kell használni minden lehetőséget, mely az önálló életkezdésben használható 

praktikus ismereteket közvetíti. 

 

Az európai Unió országaiban a kulcskompetenciák rendszerében foglalták össze mindazokat az 

ismereteket és képességeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a felnövekvő nemzedékek 

alkalmazkodjanak a világ változásaihoz, és maguk is változások kezdeményezői, alakítói 

legyenek, továbbá harmonikus, sikeres és boldog egyéniségekké, állampolgárokká váljanak. 

 Oktatásunk és nevelésünk során fejlesztjük az anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikáció, 

matematikai, természettudományos, digitális, a hatékony és önálló tanulás, a szociális és 

állampolgári, a kezdeményezőképesség és vállalkozói, az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség kompetenciáit. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi, az idegen 

nyelvi, a természettudományos és a digitális kulcskompetenciának. 

 Ugyanaz jellemzi a kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. E 

feladatok: az énkép, önismeret, hon- és népismeret, európai azonosságtudat-egyetemes kultúra, 

aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, gazdasági nevelés, környezettudatosságra 

nevelés, a tanulás tanítása, a testi és lelki egészség, felkészülés a felnőtt-lét szerepeire. A 

kompetenciákat és kiemelt fejlesztési feladatokat a Nemzeti Alaptantervre épülő helyi 

tanterveinkben érvényesítjük. 
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„A gyermek gyümölcs, jutalom, ékesség, 

azaz Isten ajándéka” 

 

 

 

 

 

 

III. Az óvoda pedagógiai programja 
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2. Bevezető 
 

Az óvodahálózat és az óvoda nevelőmunkájának tartalmi szabályozását, fejlesztését a 

közoktatás - politika alakulása határozza meg. Ennek megfelelően változik az óvoda 

feladatrendszere, a nevelés értelmezése, szerepe.  

Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok, a 

gyermekeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell 

irányulnia az egyenlő hozzáférés biztosításával. 

 

A magyar köznevelésben bekövetkezett társadalmi változások maguk után vonták az óvodai 

nevelés tartalmának változásait, amelyek nem hagyták érintetlenül óvodánk nevelő-

oktatómunkájának szabályozását sem:  

- 1989 - ben adták ki az Óvodai Nevelés Programját, mely az 1971-es program 

továbbfejlesztett változata volt, 

- 137/1996. (VIII. 28.) kormányrendelet rendelkezett Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról, 

- 1999-ben az óvodák megalkották helyi nevelési programjaikat, melyet 1999. 09. 01.-től az 

induló kiscsoportokban vezettek be felmenő rendszerben, 

- a Köznevelésről szóló törvény értelmében az óvodák is pedagógiai program szerint 

dolgoznak. 

 

- Az óvodai nevelés alapprogramjának módosításáról a 255/2009.(IX.20.) szóló 

kormányrendelet és, 

- Az óvodai nevelés alapprogramjának módosításáról a 363/2012 (XII. 17.) kormányrendelet 

rendelkezett. 

 

Programunk összeállításánál irányt mutatott: 

- Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet által kiadott segédanyag a 

katolikus óvodák helyi nevelési programjához 

- Tevékenység Központú Óvodai Nevelési Program 

- Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközével 

 

A minősített óvodai programok elemzése során felhasználtuk azon elemeket, amelyek 

nevelőtestület kompetenciáihoz, pedagógiai hitvallásához a legközelebb állnak, és amelyeket a 

ránk bízott gyermekek nevelésében hatékonyabbnak tartunk.  

 

2.1 Óvodánk bemutatása 

 

 Óvodánk a város középpontjában, a Görögkatolikus Templommal szemben 

helyezkedik el. Épülete eredetileg az 1972-ben funkcionálisan bölcsődének készült. Később az 

alacsony gyermeklétszám, a helykihasználtság szükségessé tette az épület óvodai célokra 

történő átalakítását. 1989. szeptemberében a nevelési évet e falak között – mint az Egyesített 

Napközi Otthonos Óvoda tagintézménye – kezdhettük meg. Városunkban 1990-ben alakult 

meg a Görögkatolikus Általános Iskola, majd az azt követő évben megkezdte működését a 
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Görögkatolikus Gimnázium is. Városi szinten felmerült az igény az egyházi óvoda 

létrehozására, biztosítván ezzel a keresztény nevelés felmenő rendszerét. 1998. augusztus 1-én 

óvodánk egyházi fenntartás alá került, s így megalapíthatták a Görögkatolikus Óvodát. 

 

 

Óvodánk küldetése a gyermek aspektusából 

 

Elsődlegesnek tartjuk a keresztény erkölcsön alapuló gyermekközpontú, szeretetteljes, 

családias óvodai légkört. A gyermekeket egyéni adottságaik és képességeik szerint 

differenciáltan neveljük, fejlesztjük.  A szülőnek és a pedagógusnak a menyei Atya gyermekkel 

kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és a megvalósulásában segítenie. 

 

 

2.2 Gyermekkép, óvodakép, alapelveink 

 

2.2.1 Katolikus gyermekképünk 

 

 Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú befogadó. Ennek megfelelően törekszünk a 

gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, biztosítva minden gyermek számára, hogy 

egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai 

csökkenjenek. Semmiféle előítélet kibontakozásának és megnyilvánulásának nem adunk helyt. 

A gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális 

egyéniség.  

Ennek megfelelően neveltjeinkre jellemző, hogy: 

 érzelmileg gazdag környezetben, jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő,  

 önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, önzetlen, segítőkész, együtt érző, 

 tisztelettel szemléli a szeretet megnyilvánulásait, 

 képes az örömöt, és a boldogságot adó hit befogadására. A vallási neveléssel a keresztény 

értékek megismertetése, mint alapvető jóság, figyelmesség, szabályokhoz való alkalmazkodás, 

megbocsátani tudás jellemzi. 

 

2.2.2 Katolikus óvodaképünk 

 

 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A katolikus 

óvoda a katolikus köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, amely 

intézményes partnere a családi nevelésnek a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig. 

Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének minél teljesebb feltételeit.   Az 

óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő – személyiségfejlesztő funkció, melynek 

megvalósulása során a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás 

korban) való átlépés belső pszichikus feltételei.   

Szakmailag önálló nevelési intézmény, amely esztétikus, melegséget sugárzó biztonságos 

környezetével, szeretetteljes mindenkit maximálisan elfogadó családias, bizalmat árasztó 

légkörével, elsősorban a szabad játék eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre. A 
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gyermekek és a szülők kívánságát és elégedettségét folyamatosan regisztrálva és értékelve,a 

gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk életünket, melyhez az itt dolgozók hivatás 

szeretete, a gyermekek és a szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul.  

 

Olyan óvodaként kívánunk működni, ahol a gyermek, szülő, pedagógus, minden dolgozó 

egyaránt jól érzi magát. 

 

Olyan óvodaként szeretnénk működni, ahol: 

 

- a gyermek személyiségének alakításában a keresztény szellemiség része a 

mindennapoknak, 

- A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. 

- A sokszínű óvodai nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermekek komplex személyiség 

fejlődését és egyéni képességeinek kibontakoztatását. 

- Az óvoda a családdal együtt, a családi nevelés kiegészítőjeként, segíti a gyermekek 

személyiségének sokirányú fejlődését. 

- A gyermek személyiségét elsősorban a mással nem helyettesíthető játéktevékenység révén 

fejlesztjük 

- A gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése érdekében törekszünk a személyi, tárgyi 

feltételek optimalizálására. 

- Sokoldalú tevékenykedtetéssel,az életkorhoz igazodó műveltségtartalmak közvetítésével 

segítjük a gyermek önmagához viszonyított fejlődését. 

- A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (továbbiakban migráns) gyermekeinek óvodai 

nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését az interkultúrális 

nevelésben alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok 

védelmét. 

Az óvodáskor végére a gyermek, különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának 

megfelelő mértékben szocializált: empatikus, szolidáris játszó és csoporttárs. 

 

 

2.2.3 Jövőképünk 

 

Legyen az óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet: biztonságot, 

vidámságot adó béke szigete. Töltse be a Mennyei Atya oltalma napjainkat, melyeket  öröm, 

boldogság, önfeledt játék jellemez.  Mindezek hitében elkötelezett, szakmailag kiváló, mindig 

megújulni képes óvodapedagógusok irányításával valósuljon meg. 

 

 2.3.Az óvodai nevelés céljai 

 Az óvodások egészséges, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése az 

életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 

 Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés 

biztosítása – a sikeres iskolakezdéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség 

kialakítása. 
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 Katolikus nevelési célunk az óvodáskorú gyermekeket képessé tenni a hit 

befogadására. 

 

Részcélok: 

a. Természettisztelő, élettisztelő magatartási szokások alapozása. 

b. Pozitív attitűdök kialakítása az élő és élettelen természet, a társadalmi környezet iránt. 

c. Szépségre, harmóniára, tisztaságra való igény felkeltése. 

d. A különbözőség elfogadása. 

e. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, és az 

esélykompenzáció segítése pedagógiai eszközökkel, 

f. Probléma érzékeny és probléma megoldásra is képes gyermekek nevelése. 

g. A szabad játék elsődlegességének biztosítása. 

 

 

2.4 Az óvodai nevelés feladatai 

 

 Egészséges, esztétikus óvodai környezet megteremtése és alakítása óvodánkban, 

amelyben alapvető feladat a 3-7 éves gyerekek egyéni adottságai szerint differenciált 

testi-lelki szükségleteinek kielégítése. 

 Változatos tevékenységek biztosítása, melyek hozzájárulnak az egyéni adottságok 

optimális kibontakozásához, segítve ezzel az eredményes iskolakezdést. 

 Olyan nevelési környezet, légkör biztosítása, amelyben a gyermek e jézusi szeretet 

legalapvetőbb megnyilvánulásait tapasztalja és gyakorolja (jóság, figyelmesség, 

szabályokhoz való alkalmazkodás, a megbocsátani tudás képessége). 

 

 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.  

 

Ezen belül: 

1. Hitre nevelés erősítése 

2. Egészséges életmód alakítása 

3. Az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása 

4. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

 

2.4.1 Hitre nevelés erősítése 

 

Céljaink: 

- A katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása 

- Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben, 

- A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése, és kiegészítése, 

valamint közvetítése a gyermek által a családban, 

- A katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során, 
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- A Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsájtás, segítőkészség, bűnbánat, 

önzetlenség, figyelmesség fejlesztése, 

- A katolikus vallási élet eszközei Egyház, egyházi év, liturgia, szentek tisztelete, 

- A teremtett világra való rácsodálkozás képességeinek kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, 

megbecsülés, védelem, óvás, felelősség, stb) , 

 

Feladataink: 

 A meghitt családias légkör kialakítása 

 A gyermek életkori sajátosságainak megfelelő szemléltető eszközök biztosítása a 

költségvetési kondícióknak megfelelően, 

 Az óvodai tevékenységekből adódó lehetőségek kiaknázása a keresztény személyiség 

kibontakozása érdekében 

 A gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve válasszuk ki az Ószövetségi és 

Újszövetségi történeteket 

 

3-4 éves korban: 

 Bensőséges, családias légkör kialakítása stb. 

 Az erkölcsi célzatú beszélgetéseken a bizalom, egymás szeretete, az összetartozás 

élménye erősödjön 

 Az ünnepeken részt vesznek illetve bekapcsolódnak 

 Beszélgetések az Isten jóságáról, Jézus szeretetéről 

 Templomlátogatás  

 Az étkezés előtti-utáni imák megismertetése 

 Elalvás előtti imák megismertetése 

 

4-5 éves korban: 

 A családias légkör megtartása, az új gyerekek befogadása, szeretete 

 Az erkölcsi beszélgetések során ismerkednek saját testükkel, érzékszerveikkel 

 Az erkölcsi tulajdonságok megalapozása: együttérzés, megbocsátani tudás, igazmondás 

 1-2 Ószövetségi történet megismertetése 

 Beszélgetés a Teremtő Istenről, Jézus életéről, tanításairól 

 Az ünnepek méltó megünneplésébe kapcsolódjanak be a gyerekek, az előkészülettől, az 

ünneplésig 

 Templomlátogatás 

 

5-6-7 éves korban: 

 Erkölcsi beszélgetések során bővebb ismeretek szerzése érzékszerveikről, testrészeikről 

 Az erkölcsi tulajdonságok erősítése /vigasztalás, ajándékozás, egymás munkájának 

tiszteletben tartása, megbecsülése, a barátság/ 

 Az Ószövetségből 2-3 történeten az Újszövetségből 3-4 történeten keresztül a Teremtő 

Isten jóságának és Jézus szeretetének megéreztetése 

 Az ünnepek méltó előkészítése, megünneplése 

 Templomlátogatás   
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2.4.2 Az egészséges életmód alakítása 

 

Az óvodai egészségnevelés célja, hogy minden tevékenységével szolgálja a gyermekek 

egészséges testi, lelki és szociális fejlődését, harmóniáját. Az óvodáskorban kiemelt jelentőségű 

az egészséges életmódra nevelés az egészséges életvitel igényének alakítása. 

 

Ezen belül feladatunk: 

 A gyermek gondozása, testi szükségleteinek (pl. mozgásigényének) kielégítése. 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 

 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés az öltözködés, a betegségmegelőzés és 

az egészség megőrzés szokásainak megalapozása 

 A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet. 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások megalapozása, 

környezettudatos magatartás alakítása. 

 Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve 

- speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi- lelki nevelési feladatok ellátása. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészségtudatos szokások alapozása, az 

ehhez szükséges tárgyi és személyi feltétel rendszer biztosításával (költségvetési 

kondícióknak megfelelően). 

 

2.4.3 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 

A keresztény nevelés eleve feltételezi a közösséget, a szereteten alapuló társas 

kapcsolatot, a katolikus óvoda arculatából adódóan, és az óvodáskorú gyermekek élettani 

sajátosságaira építve, az egész napot át kell hatnia a keresztény lelkiségnek. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában az érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs 

kiegyensúlyozott szeretetteljes légkör vegye körül. A gyermeki magatartás alakulása 

szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, 

bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 

 

Feladataink: 

 A teremtő Isten gondoskodásának megélése 

 Az erkölcsi tulajdonságok megalapozása a gyermeki jellem alakítása 

 A türelem, szociális érzékenység formálása 

 Az érzelmek megjelenítésének formái, önkifejező és önérvényesítő törekvések segítése 

 Az önfegyelem, fegyelem, udvariasság alapvető normáinak elsajátíttatása 

 A szokás és normarendszer megalapozás 

 A szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása, a különbözőség elfogadása és 

tisztelete 

 A kiemelt figyelmet igénylő (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

nehezen szocializálható, valamint kiemelkedő képességű) gyermekek elfogadó 

szeretete, szükség szerinti egyéni fejlesztése megfelelő szakemberek közreműködésével 

 A természetes társas kapcsolatok alakítása, segítése 
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 A természetben és az emberi környezetben jelenlévő jóra és szépre való 

rácsodálkoztatás, mindezek megbecsülésére nevelés 

 A hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlásával 

 A hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapozása 

 Az egyházi és világi ünnepek megélése 

 

A befogadás rendszere: 

 A gyermek egész későbbi óvodai életére kihat a befogadás minősége. A befogadás 

körültekintést, és gyöngédséget igényel. Ennek érdekében több fokozatban ismerkednek 

szüleikkel a gyerekek pl. nyílt nap keretében, családlátogatások alkalmával stb.  

 

2.4.4 Anyanyelvi -, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő 

környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) az óvodai 

nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére 

nevelés közben a gyermek a természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, 

ösztönzésére, a gyermek meghallgatására. A gyermeki kérdések támogatására, és a válaszok 

igénylésére szükséges fordítani. Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, 

valamint meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a 

változatos tevékenységet. 

 

Céljaink: 

 A gyermekek beszédkészségének fejlesztése. 

 Oldott derűs légkör teremtése, melyben a gyermekek közlési vágya, kapcsolatteremtő 

beszédkészsége fejlődik és fejleszthető 

 Óvodáskor végére: 

 Gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában életkorának megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használjon, különböző 

mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkosson, tisztán ejtse a magán és 

mássalhangzókat, végig tudja hallgatni és megértse mások beszédét. 

 Az egyéni érdeklődésére, fejlődési ütemének megfelelően az ismeretek, jártasságok, 

készségek alapozása. 

 

Feladataink: 

 Szókincsbővítés 

 Helyes kiejtés, beszédritmus kialakítása 

 Beszédfegyelem kialakítása 

 Tiszta, érthető, folyamatos a mondanivaló árnyalt megfogalmazásával, nyelvtanilag 

helyes beszéd kialakítása 

 Beszédmegértés fejlesztése 

 Beszédszervek edzése 



50 

 

 A beszédhibák korrekciója 

 A gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása 

 

Az anyanyelvi nevelés megvalósítása gyakorlatunkban: 

 Felmérjük, megismerjük a családok anyanyelvi kulturáltságát, szociokulturális hátterét, 

életvezetési szokásaikat 

 Az anyanyelvi nevelés fejlesztési feladatait a gyermek egyéni képességeinek 

figyelembevételével határozzuk meg 

 Nyugodt, derűs szeretetteljes légkör biztosítása 

 Hangsúlyt fektetünk a szabad önkifejezésre 

 Természetes körülmények között fejlesztjük a beszédet, a kommunikációs készséget 

 Anyanyelvi játékok beépítése a mindennapi életbe 

 Közös könyvnézegetés, beszélgetések, verselés, mesélés, mondókázás, éneklés 

 Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő 

tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos 

tevékenységet. 

 Tervezetten és spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek tapasztalati úton történő 

bővítése, rendszerezése 

 Gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben az életkori élményekre 

építve. 

 Tevékenységeken keresztül az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás, kreativitás fejlesztése. 

 Az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek 

alapozása. 

 

 

2.5 Az óvodai élet megszervezésének elvei 

 

2.5.1 Személyi feltételek 

 

A katolikus óvodapedagógus és a pedagógiai munkát segítők viszonya az egyházhoz, 

nemzethez, hazához, embertársakhoz, szakmához, óvodához, munkatársakhoz, családokhoz, a 

gyermek szüleihez, a gyermekekhez meghatározó. Ezeket a keresztény értékeket képviselve 

életük a gyermekek számára követendő mintává, modellé válik. Az óvodánkban dolgozók 

közössége nem tesz különbséget gyermek – és gyermek között.   

Az óvodai nevelőmunkánk kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek a jelenléte állandó és 

folyamatos, a nevelés egész időtartamában.  

 

A pedagógus eszményünk: 

 A gyermek elfogadása, szeretete. 

 A gyermekekre való figyelés, a gyermek meghallgatása. 

 Problémaérzékenység. 

 Együttműködésre való képessége 

 Előítélet mentes nevelés. 
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 Empátia 

 A különbözőség elfogadása 

 A direkt nevelői hatások helyett, az indirekt nevelési módszereket alkalmaz. 

 Segítő, bátorító, együttműködő. 

 Játékos, humoros, vidám egyéniség. 

 A gyermekeket aktivitásra serkentő, biztató. 

 A konstruktív magatartást megerősítő, ösztönző. 

 Önmagával szemben is igényes, fejlődésre képes, önkritikus személyiség. 

 Mintaadó, példamutató. 

 

2.5.2 Tárgyi feltételek 

 

Óvodánk a város központjában helyezkedik el, a Görögkatolikus Templommal szemben. 

Környezetünk viszonylag nyugodt, a nagyobb forgalomtól távolabb vagyunk.  

Intézményünk mintegy 3241 m2-nyi területen fekszik, az épület 774,5 m2 alapterületű. Öt 

csoportszobánk van, melyek a jelenlegi gyermeklétszámhoz képest szűkösek. Területük 

átlagosan 47 m2. Minden csoportszobához külön öltözőszoba van, mely szekrénnyel, polcokkal 

jól felszerelt. Minden csoportnak külön vizes blokkja van. A kiszolgáló helyiségekhez tartozik 

a tágas melegítő-mosogató konyha, orvosi szoba és két szertár. Külön terem áll 

rendelkezésünkre a speciális tevékenységek folytatására, illetve 2011-től a sószoba is megépült. 

Az épülethez tartozik továbbá a vezetői, adminisztrátori iroda, felnőtt öltözők és a dajka szoba. 

Az épület berendezése megfelelő. A bútorzat esztétikus, törekvéseink közé tartozik, hogy 

feleljen meg a gyermek változó testméretének.  

Az épülethez 3165,5 m2-nyi udvarrész veszi körül, melyet természetbarát, a kültéri játékok 

szabványelőírásainak megfelelő és a változó testméretekhez alkalmazkodó udvari játékokkal 

igyekszünk felszerelni. Óvodánk udvarán található városunk egyik nevezetes természetvédelmi 

kincse, a közel 110 éves Kocsányos tölgy. 

 Az óvoda játékkészlete megfelelő, folyamatosan bővítjük. A tárgyi felszereléseket, amelyeket 

a gyermekek használnak számukra hozzáférhető módon a gyermekek biztonságára, 

figyelemmel helyezzük el. Megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk a munkatársaknak, 

szülőknek egyaránt.  

A program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésünkre állnak. 

 

 

2.5.3 Az óvodai élet megszervezése 

 

A csoportszervezésnél figyelembe vesszük a helyi lehetőségeket, adottságokat. 

Az óvodai csoportok összetételének kialakításakor előnyösnek tartjuk az azonos életkort, 

feladatunk ugyanakkor a részben osztott csoportok optimális működtetése, hiszen az óvodába 

bekerülő gyermekek életkori megoszlása évenként más és más.  
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Napirend, heti rend 

 

A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a 

feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek 

tervezésével, szervezésével.  A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek 

egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség 

és az ismétlődések érzelmi biztonságot nyújtanak a gyermekeknek.   

Fontos a tevékenységek közötti optimális arányok kialakítása szem előtt tartva a játék 

kitüntetett szerepe, érvényesítése. 

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a 

gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk 

fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.  

Az óvodai nevelés tervezését valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük 

nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az óvodapedagógusok által 

készített – nem kötelező – feljegyzések, dokumentumok is szolgálják. Az óvodai nevelés csak 

a fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési program alapján történhet és a gyermekneveléséhez 

szükséges a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg.    

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét 

óvodapedagógus irányítja. 

 

Heti rend 

Egy-egy környezeti téma vagy ünnepkör köré csoportosítva, komplexen dolgozzuk fel az 

élményeket, tapasztalatokat, ismereteket a tevékenységi formákba ágyazva, figyelembe véve a 

spontán gyermeki megnyilvánulásokat is. 

 

Napirend: 

 

Időtartam: Tevékenység: 

 

 

 

- Gyülekezés  

- Játék, szabadon választott tevékenységek, tervezett, 

differenciált tevékenységek. 

7.00-12.00-ig 

 

 

- Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek 

megteremtése, lelki percek 

- Mindennapos mozgás teremben vagy szabadban 

- Testápolási teendők, előkészület a tízóraihoz 

- Étkezés előtti ima 

- Tízórai 

- Étkezés utáni ima 

- Testápolási teendők 

- Közös ima heti egy alkalommal az óvoda lelkész, 

dolgozók és gyerekek részvételével 

- Sószoba használata csoportbontással heti két alkalommal 
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- Tevékenységbe ágyazott a gyerekek egyéni 

képességeihez igazodó műveltség tartalmak közvetítése, 

tevékenységbe megvalósuló tanulás: 

 Vers, mese 

 Énekzene, énekes játék 

 Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 Mozgás 

 Külső világ tevékeny megismerése 

 Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése 

- Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján 

(logopédia, gyógytestnevelés, néptánc) 

- Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése 

spontán és szervezett formában 

 

 

 

 

 

12.00-13.00-ig 

-    Testápolási teendők 

- Előkészület az ebédhez (naposi munka a középső 

csoportban félévtől választható, nagycsoportban 

kötelező) 

- Étkezés előtti ima 

- Ebéd 

- Étkezés utáni ima 

- Testápolási teendők (fogmosás, készülődés a pihenéshez) 

 

 

13.00-15.00-ig 

- Pihenés elcsendesedés, ima, altatás mesével, altató 

énekkel 

 

 

 

15.00-17.00-ig 

- Ébredés 

- Teremrendezés 

- Testápolási teendők 

- Frissítő mozgás 

- Testápolási teendők 

- Étkezés előtti ima 

- Uzsonna 

- Étkezés utáni ima 

- Testápolási teendők 

- Játék, időjárástól függően csoportszobában, szabadban 

- Egyéni és mikro csoportos tevékenységek, játékok, 

párhuzamosan végezhető tevékenységek a szülő 

érkezéséig 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Nyári napirend 

 

Idő  Tevékenység  

7-12 Párhuzamos tevékenységek: játék a szabadban, tízórai, napozás, egyébszabadon 

választott tevékenységek, óvónő által választott tevékenységek. 

12-1230 Előkészület az ebédhez. 

1230-13 Ebéd  

13-1445 Előkészület a pihenéshez, pihenés, egyéni szükséglethez igazodó ébredés 

1445-17 Párhuzamos tevékenységek: mosdóhasználat, uzsonna, játék a szabadban, óvónő 

által kezdeményezett tevékenység. 

 

 

A tevékenységek szervezeti formái 

 

Tervezetten szervezett  

tevékenység 

Párhuzamosan is végezhető differenciált és csoportos 

tevékenységek szervezése 

❃Hitre nevelés 

❃Mozgás 

❃Mozgásos játék (mindennapos       

     mozgás) 

❃Játék 

❃Verselés, mesélés 

❃Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

❃Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

❃Mozgás 

❃A külső világ tevékeny megismerése 

❃Matematikai tartalmú tapasztalatok   

 

 

2.5.4 Az óvoda kapcsolatai 

 

►A fenntartó és az óvoda kapcsolata 

A fenntartónkkal való kapcsolatunk alapja, hogy részesei lehetünk küldetésének 

megvalósításában. Fenntartónk biztosítja a feltételeket, melyeket a törvény ír elő, illetve amit a 

körülmények lehetővé tesznek. 

 

►Család és óvoda kapcsolata 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. 

Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az óvodapedagógus 

figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az 

intervenciós gyakorlatot azaz, a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 
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Céljaink: 

 A személyiségi és szülői jogok tiszteletben tartásával erősíteni a partneri viszonyt, az 

óvodai nevelés és a családi nevelés összhangjának megteremtése érdekében. 

Feladataink: 

 Kapcsolattartás során tudatosuljon az együttnevelés fontossága. 

 Megnyerni a szülőket programunk nevelési célkitűzéseinek. 

 Hagyományok kialakítása, bővítése. 

 Lehetőséget adni a szülőknek az aktív párbeszédre. 

 Emberi szakmai tudásunkkal maximális segítséget nyújtani a szülők nevelőmunkájához. 

 Reális tájékoztatást adni a gyermekekről, segítő szándékkal mindig a gyermek érdekeit 

képviselve. 

 Segítséget nyújtani a szülőknek, hogy elfogadja a gyermekét olyannak amilyen. 

 

Törekednünk kell a szülők személyiségének tiszteletben tartására, különbözőségük 

elfogadására. 

Elfogadtatni azt az elvet, hogy a gyermeknevelés kiemelten fontos színtere a család, az óvoda, 

mint nevelési intézmény, a családi nevelés kiegészítését szolgálja. 

 

A kapcsolattartás formái: 

- Ünnepek előtt lelki előkészület 

- Évnyitó és évzáró Szent Liturgia 

- Családlátogatás 

- Nyílt napok 

- Ünnepek 

- Fogadóórák 

- Faliújságon kifüggesztett információk 

- Szülői értekezletek 

- Szülői közösség 

- Óvodai rendezvények  

- Közös programok (pl. családi nap, munka-délelőttök, kirándulás) 

- Csoportújság 

- Internetes kapcsolattartás (honlap) 

 

► Az óvoda és az iskola (társintézményeink) 

A nevelés folyamatosságának megvalósulása szempontjából nagyon fontos, az általános 

iskolával való kapcsolattartás. E kapcsolat kétoldalú, melynek alapja a nyitottság. Az egyházi 

iskolával való szoros együttműködésre, összehangolt munkára nagy szükség van, hiszen 

nevelőmunkánk egymásra épülő folyamatot alkot.  

A cél, hogy az iskola megismerje azt a szándékot, hogy a gyermekek egyéni képességeiknek 

megfelelő neveléssel legyenek képesek az iskolai élet megkezdésére. Fontos, hogy az óvoda-

iskola átmenetet hatékony pedagógiai módszerekkel segítsük. 
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Az együttműködés formái: 

 Az iskolai tanítókkal az emberi és szakmai kapcsolatok ápolása, érdeklődés egymás 

munkája, problémái, eredményei iránt. 

 „Óvoda Iskola átmenet” projekt. 

 (Szakmai konzultációk, munkaközösségi csoportok létrehozása, kölcsönös látogatások, 

tapasztalatszerzések, ovi-suli „tábor”, amely augusztusban szerveződik, önkéntes 

alapon). 

 Egymás rendezvényein, ünnepein való megjelenés. 

 

►Az óvoda külső kapcsolatai: 

 

Kapcsolataink az óvodai élet során: 

 Egyházközség 

 Hajdúdorog Város Önkormányzata 

 Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  

 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 

 Gyermekorvos 

 Védőnő 

 Bölcsőde 

 Városi Könyvtár 

 Művelődési Ház 

 Pedagógiai Szakszolgálat: logopédus, gyógytornász, pszichológus 

         

 

2.6.Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai 

 

2.6.1. A játék 

 

A játék a kisgyermekkor legeredményesebb fejlesztő tevékenysége az óvodai nevelés 

leghatékonyabb módszere. 

A játék a szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat a kisgyermek elemi pszichikus 

szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon hosszantartón és lehetőleg zavartalanul kell 

beteljesülnie. A kisgyermek a külvilágból és a saját belső világából származó tagolatlan 

benyomásait játékban tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű, a pszichikumot, a 

kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé. A játék sokoldalúan fejleszti a 

gyermeket, játéktevékenysége közben fedezi fel, ismeri meg környezetét, ismeri fel önmaga 

lehetőségeit és korlátait. E tevékenység közben jönnek létre gondolkodási tevékenységének 

első formái, fejlődik emlékezete, fantáziája, gazdagodik érzelemvilága, erősödik akarata, 

kitartása, alakul szabálytudata. Fejlesztőhatással van a játék a nagy és finommozgásokra, a 

figyelemre, a megfigyelő készségekre is.   
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Céljaink: 

1. A szabad játék minél gazdagabb feltételeinek biztosítása, pedagógiai, pszichológiai 

szakértelemmel való támogatása indirekt módszerekkel az óvodáskorú gyermekek 

személyiségfejlődésének biztosítása érdekében az együttműködés kiszélesítésével. 

2. A szabadjáték elsődlegességének biztosítása, testileg, lelkileg egészséges személyiség 

kibontakoztatására, örömteljes óvodai élet. 

3. A szabad játék minél optimálisabb szintű kielégítése a megfelelő feltételek biztosításával, 

játéktámogató magatartással, reflektív attitűddel, a szülők szemlélet formálásával. 

 

A katolikus óvoda és az óvodapedagógus feladata: 

 

Megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőséget biztosítson a 

különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus - szerepjátékokhoz, 

konstruáló, szabályjátékokhoz, a barkácsoláshoz, a bábozáshoz, dramatizáláshoz. A játék 

folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelősségét. 

Fontos a szabadjáték érvényesülése. 

A játék által keresztény értékekre fogékony kreatív, társaihoz alkalmazkodni tudó, aktív, 

feladatokat értő és megtartó gyermek nevelése. 

A HH/HHH és a részképesség zavarokkal terheltgyermekekre fordított kellő figyelem, a 

beilleszkedés támogatása a játékban. Hiteles kommunikáció, érvek a szülőknek a szabad játék 

fontosságáról. 

 

 

A játékfajták legjellemzőbb megjelenési formái:  

 

Gyakorló funkció – játék: Amelyben a kisgyermek az ismétlések révén különböző képességeit 

gyakorolja. Alapvető meghatározója a mozgás, a tárgyakkal végzett manipuláció, az ismétlés 

az utánzás.  

A gyakorlójáték lehet mozgásos, manipulációs és verbális. 

 

1. Mozgásos gyakorlójáték: A gyermek a játékos mozgást ugyanabban a formában 

ismételgeti. Játék közben ismerkedik a saját testével, testi képességeivel. A gyakori 

ismétléssel bizonyos mozgásokat begyakorolnak. Jó lehetőséget ad a 3-4 éves gyerekek 

nagymozgásának fejlődésére. 

 

2. A manipulációs gyakorlójáték: E tevékenység közben a gyermekek megismerkednek az 

őket körülvevő világgal, annak tárgyaival az anyagok tulajdonságaival, felületével, 

színével, formájával. Nagy jelentősége van a gyermek szem-kéz koordinációjának 

fejlesztésében, a testséma fejlesztésben. 5-6-7-8 éves korban a fűzés, tépés, stb. a kéz 

finommotorikáját fejleszti. 

 

3. A verbális gyakorlójáték: Egy-egy szótagot, szót, vagy dallamot, mondókát, verstöredéket, 

dalrészletet, felnőttől átvett szófordulatokat ritmikusan ismételgetnek. Nagy örömet 

találnak halandzsa szövegek kitalálásában is. Ha ezeket meghallgatjuk és buzdítjuk is őket 
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újak kitalálására a gyermek később is bátran fog megnyilvánulni.  A ritmusérzék 

fejlesztésében és a beszédfejlesztésben nagy jelentősége van. A gyakorlójátékok verbális 

lehetőségei akkor érvényesülnek, ha a gyermek mozgását, tevékenységét beszéddel kíséri. 

A gyermek verbális kifejezőképessége a játék során spontán, a gyermekből áradó beszéd 

által fejlődik a legjobban. Ilyenkor hagyjuk a gyereket beszélni. 2-4 éves korban a 

legjellemzőbb a gyakorlójáték, de bizonyos szinten minden életkorban megtaláljuk. 

 

4. Építő és konstruáló játék: E tevékenység közben a gyermekek különböző játékszerekből 

összeraknak, létrehoznak valamit. Eleinte spontán építkeznek, de később az átgondolt, 

elrendezett meghatározott céllal végzett építés dominál. Az építés, konstruálás közben az 

alkotás örömét éli át a gyermek, fejlődik kreativitása. Megtanulja a rész és egész viszonyát, 

meg tanul szerkeszteni, tervezni. A modellből való építés közben fejlődik 

megfigyelőképessége, gondolkodása. Építés közben matematikai ismereteket is szereznek 

a gyermekek pl./szimmetrikus alakzatok felismerése, hosszabb-rövidebb létrehozása, a téri 

kifejezések megismerése/. A konstruálás elősegíti a szem-kéz koordináció fejlődését, a 

finommotorika fejlődését, a percepció fejlesztését, a verbális fejlesztést. 

 

5. Szerepjáték: A szerepjátékban a gyermek tapasztalatait, ismereteit, elképzeléseit, érzelmeit, 

pozitív és negatív élményeit fejezi ki. Környezetük jelenségeit sajátos módon újra alkotják. 

Ez a játék tükrözi a gyermek egész eddigi életét, személyiségét, tehát nagyon sok egyedi 

vonás van benne. A szerepjáték a gyermek legintimebb tevékenysége, ezért az óvónőknek 

figyelemmel kell kísérniük és tiszteletben kell tartaniuk. Itt az óvónő szerepe más, mint a 

többi játéknál. Hagynia kell, hogy a konfliktusokat a gyerekek maguk oldják meg, csak 

szükség esetén kapcsolódjon be. Játékban csak akkor vegyen részt, ha játszótárs tud 

maradni, de az fontos, hogy biztosítsa a megfelelő feltételeket. A szerepjátéknak nagy 

jelentősége van a gyermek egész személyiségének fejlődésében, elsősorban szociális 

területen. A gyermek a szociális tanulással a felnőtt mintáját sajátítja el, tanulja meg az 

erkölcsi értékét, a társadalmi együttélés szabályait. Gyakorolja a társakkal való 

együttműködést, átéli az alá-és fölérendeltségi viszonyokat. Fejlődik képzelete, 

szervezőképessége, empátiája, alkalmazkodóképessége, kommunikációs képessége.  

 

A játék közben felállított szabályok fejlesztik önuralmukat, az akaratot, a szabálytudatot és az 

erkölcsi érzéket. Matematikai ismereteik bővülnek, környezetismereti tapasztalataikat 

használják, felelevenítik, bővítik. Verbális fejlesztésre nagyon sok lehetőség van, hiszen a 

gyermekek játék közben beszélgetnek, alkalmazzák a kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó 

mondatokat. Itt már nem csak a játék egyszerű kísérete a beszéd, hanem a társak informálását, 

megértését is szolgálja, igazi kommunikáció, a kapcsolatalakítás elengedhetetlen eleme. 

A szerepjátékban nagyon fontos az átélt élmény, így a keresztény közösségben átélt élmények 

meghatározó szerephez juthatnak. /pl. keresztelő, körmenet, pászkaszentelés stb./ 

 

6. Szabályjáték: A szabályjáték legjellemzőbb tulajdonsága a szabály dominanciája. 

A mozgásos szabályjátékok: Lehetnek testnevelési játékok, dalos népi játékok. A 

szabályjáték közben a gyermek érzelmeket tanul, megtanulja indulatainak fékezését, a 
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siker – és kudarctűrést. Segít a helyes magatartásformák elsajátításában: türelem, 

kitartás, akaraterő, mértéktartás, szerénység. 

A csoport és csapatjátékban fejlődik közösségi érzése, felelősségtudata, feladattudata. 

A nagymozgások, a finommotorika, a szem-kéz, szem-láb, koordinációfejlesztésre 

egyaránt lehetőség van a játék során. 

 

Értelemfejlesztő szabályjátékok: Társasjátékok, dominók, logikai játékok, Barchoba 

játékok, nyelvi játékok. Ez a játék egyfajta szociális és értelmi érettséget feltételez, és 

ezek fejlesztését szolgálja. A szabályok betartása fejleszti a gyermekek önuralmát, 

türelmét, toleranciáját. Ez a játék leginkább az 5-6-7 évesek játéka. 

7. Barkácsolás: Mindig a játék igényéből indul ki és kötetlen. Ne legyen öncélú, az elkészített 

eszközöknek legyen funkciója, a gyerekek játszanak vele. Fontos a gyűjtő munka és, hogy az 

eszközök a gyerekek számára elérhetőek, a szerszámok a gyerekek méreteinek megfelelőek 

legyenek. 

 3-4 éves korban: Az óvónő a gyerekek között készít kiegészítő eszközöket, megjavítja 

a játékokat, tevékenységét mindig magyarázat kíséri. 

 4-5- éves korban: Már a gyerekek segítenek a játékok megjavításában, az óvónő 

ösztönzi és segíti a gyermekeket egy-egy egyszerű játékeszköz elkészítésében. 

 5-6-7 éves korban: Az óvónő segítse elő, hogy a barkácsolás a szerepjáték és a bábozás 

természetes eszköze legyen. 

8. Bábozás: A gyermek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze, ezáltal feleleveníti 

tapasztalatait, elképzeléseit, esztétikai, szociális élményeit. 

A bábjáték forrása lehet: 

 Az óvónő játéka 

 A gyermek bábjátéka 

A gyermek bábkiegészítő tevékenysége, és önálló játéka az így készült bábokkal. 

A személyiségfejlődésben nagy szerepe van. A bábok mögé bújva lehetőség van az 

önmegvalósításra. A közös bábozás hat a társas kapcsolatok alakulására, így fejlődik 

alkalmazkodó képességük.  

Fejlődik fantázia világuk, emlékezetük. A báb mögé bújva még a gátlásos gyermek is bátrabban 

megnyilvánul, ezáltal a bábozás a kommunikáció fejlődését is elősegíti.  

Verbális fejlesztés: a beszéd a bábozás egyik lényeges eleme, mely során a gyermek sok 

fogalmat, kifejezést gyakorolhat. Mozgásfejlesztésre, ritmusérzék fejlesztésre, 

térérzékfejlesztésre is alkalmas a báb. 

9. Dramatizálás: A mozgáson, a beszéden és a látványon alapszik. A felelevenített élmények 

kapcsán fejlődik emlékezetük, kreativitásuk. A játék közben fejlődik alkalmazkodó 

képességük, önértékelésük, önismeretük. Mozgásfejlesztésre, térérzékfejlesztésre, is kiválóan 

alkalmas. 

 

Verbális fejlesztés: a felidézett párbeszédek közben gyarapodik szókincse, árnyaltabbá válik 

kifejezőképessége, a mesékben alkalmazott szófordulatokat, kifejezéseket is használja a 

gyermek. 
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2.6.2 Művészeti tevékenységek 

 

A művészeti nevelés sokoldalú összefüggéseit az óvodában is keressük. Nevelésünkben 

igyekszünk a komplexitását megvalósítani. 

Az esztétikum már nagyon korai életkorban hat a kisgyermekre, ezért különös figyelmet kell 

fordítanunk a gyermekeket érő minden ingerre, élményre, a környezet szépségeinek 

meglátására és élvezésére. 

A gyermeket az óvónő ízlése, véleménye befolyásolja. A szeretetteljes, türelmes viselkedés 

ugyanúgy alakítja a gyermek esztétikai érzékét, mint a környezet. Az óvónő, felelős a gyermek 

mindenre egyforma érdeklődéssel tekint, hiszen még nincs elég tapasztalata, önálló 

ítélőképessége, ahhoz, hogy szelektáljon. 

Jó ízlésű, művészeteket szerető ember foglalkozzon a gyerekekkel. Véleményét – különösen, 

ha szeretetteljes a kapcsolat – fenntartás nélkül elfogadja a gyermek. 

 

2.6.3 Verselés - mesélés 

 

Irodalmi kultúránk legalapvetőbb eleme az élő beszéd, amely áthatja mindennapjainkat. Ezeket 

a mindennapokat az igényes gyermekirodalmi alkotások, gyermekmondókák, a népköltészet 

érzelmileg gazdagabbá, színesebbé teszik. 

Óvodánkban az irodalmi anyag közvetítése mellett bibliai történeteket is feldolgozunk – a 

gyermek táguló világában, életkori jellemzőihez igazodva. 

 

Céljaink: a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi, esztétikai fejlődésének elősegítése, a szép iránti 

fogékonyság növelése, pozitív személyiségjegyek alakítása. 

 

Feladataink: 

 Az irodalmi anyag igényes összeállítása irodalmilag, nyelvileg értékes művek 

bemutatása /népi mondókák, népmesék, elbeszélések, bibliai történetek/ 

 A gyermek, nyelvi képességének fejlesztése, a szép nyelvi kultúra megalapozása 

 A mese életkorilag feleljen meg az óvodás gyermek szemlélet módjának és 

világképének 

Segítsen a kisgyermek szorongásainak feloldásában. A tárgyi világot is megjelenítő 

szemléletmódja és az ehhez társuló a szigorú ok - okozati kapcsolatokat feloldó mágikus 

világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus 

realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre. 

 Segítsük elő, hogy a gyermek saját vers - és mese alkotása, annak dramatizálása vagy 

ábrázolása váljon az önkifejezés eszközévé. 

 Az óvodában az elsősorban magyar népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek 

egyaránt adjunk teret. 

 

Az irodalmi nevelés tartalma: 

3-4 évesek: Nyelvi játékok, mondókák: hintáztatók, lovagoltatók, vigasztaló mondókák, 

kiszámolók, állathívogatók, hangutánzó népi mondókák, láncmesék, állatmesék. Képről 

mesélésnél éreztetjük a szöveg érzelmi, hangulati tartalmát. 
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A báb a gyerekekhez közel áll, a rövid meséket ők is eljátszhatják, megszólalhatnak a báb 

hangján. Az egyházi ünnepekhez kapcsolódóan 1-2 rövid vallásos jellegű népi mondókákat is 

megismertetünk a kisgyerekekkel. 

 

4-5 évesek: Mondókák hangutánzó mesék, láncmesék-párbeszédes mesék. A népi ihletésű 

mondókákon kívül új versekkel is megismertetjük a gyerekeket. Az állatmeséken és 

láncmeséken túl már egyszerűbb tündérmesék is sorra kerülnek. Az írók által megalkotott 

történetek is helyet kapnak, amelyek hasonló korú gyermekekről, állatokról szólnak. Előfordul, 

hogy a mese elemeit beleszövik a játékba, bábozásba. 1-2 vallásos jellegű mondóka, rövid népi 

játék megismerése. 

 

5-6-7- évesek: Állatmesék, tréfás mesék, nagy tündérmesék, folytatásos mesék. 

Neves írók gyerekeknek szóló elbeszélései. Népi mondókák közül a felelgetős kiszámoló, 

párválasztó mondókák. A szép magyar versek kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyermek 

élményvilágát. A vers, mese élményfeldolgozásának lehetőségei tovább bővülnek a bábozással, 

a dramatikus játékokkal. Vallásos jellegű népi mondókákkal, a biblia történeteivel is bővítjük 

irodalmi élményeiket. Az irodalomhallgatáshoz megfelelő helyet, nyugalmat biztosítunk. 

 

Eszközök: Képeskönyvek, fejdíszek, ruhák, kendők, bábparaván, újkesztyű, sík – fakanál, báb, 

stb. a mese eljátszásához, feldolgozásához.  

 

Napjaink világa technikai eszközök tömegével áraszt el bennünket. A társadalmi szokások (pl. 

a mesék elmaradása, a rohanó életmód, a sivár kulturális szokások, stb.) sem kedveznek az 

anyanyelv elsajátításában.  

Az óvodán kívüli élmények, tapasztalatok nagy részét a gyermekek a szelekció nélküli 

tömegkommunikációból kapják. Ez a tény meghatározza gondolkodásmódjukat, világlátásukat, 

magatartásukat.  

Ezért nagy szükségét érezzük az emberi közelséget, melegséget, szeretetet árasztó szép magyar 

meséknek, népköltéseknek, bábjátékoknak, dramatikus játékoknak, az óvónő által tolmácsolt 

bibliai történeteknek. Beiratkozunk a könyvtárba, és többször ellátogatunk oda. A művelődési 

ház rendezvényeit közösen megtekintjük, pl. bábelőadást, színházi előadást.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Érzelmi: 

 Feloldódnak a kezdeti szorongások 

 Képessé válnak pozitív és negatív érzelmek elhatárolására/azonosulás, elutasítás az 

érzelmi választástól függően/ 

 Saját érzelmeit kisugározza környezete, társai felé 

 Elképzelései megvalósításában igazodik másokhoz 

 

Értelmi: 

 Az emlékezet, figyelem, gondolkodás olyan fokú fejlettségének elérése, amely képessé 

teszi a gyermekeket az irodalmi élmény befogadására, feldolgozására, visszaadására 
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 Az irodalmi alkotókedv megjelenése játékos szövegek, rímek, mondókák 

improvizálásában 

 Szívesen vállalkoznak dramatizálásra 

 Kialakul az árnyalt, hangsúlyos beszéd, a kifejező hang-és arcjáték 

 Alapfokú viselkedéskultúrára, beszédkultúrára tesz szert 

 

Testi fejlődés: 

 A testmozdulatokat harmonikusan alkalmazzák nyelvi kifejezéseikkel. 

 

2.6.4 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

A zenei nevelésünk a művészeti nevelés része, a szülőföld értékeinek átörökítése a népzene, a 

népdal, a népi hangszerek megismertetése által, amely a gyermek szép iránti fogékonyságát, 

zenei képességének fejlesztését elsősorban érzelmi alapon kívánja biztosítani. Az ének az által 

kap különös jelentőséget, hogy jelen van a keresztény ember egész életében. A hívő ember 

számára lelki igény az ének. Tanítása a lelki igénynek az élesztése is.  

Ének- zenei nevelésünkben nagyon fontos a játék, játékosság, az öröm hangsúlyozása. 

 

Céljaink: 

 Az énekkel, zenével a lelki igény élesztése. 

 Olyan zenei élmények biztosítása, amelyek felkeltik a gyermekek zenei érdeklődését, 

formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat, alapozzák zenei 

intelligenciájukat. 

 A közös éneklés, játék örömének megéreztetése. 

 

 

 

Feladataink:  

 Az óvodai énekzenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, 

elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását 

 A felhasznált zenei anyagok igényes, az életkornak, az adott csoport képességszintjének 

megfelelő válogatása 

 A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása 

 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 A nyelvi képességek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal, könnyen érthető, 

vonzó lelki énekekkel és a zenei képességfejlesztő játékokkal 

 Az életkornak megfelelő mozgáskultúra kialakítása, egyszerű mozgáselemek 

 Tánc mozdulatok – elsajátítása 

 Egyházi zene, vallásos tartalmú dalok 

 Ismerkedés nemzeti és nemzetiségi értékeket hordozó hagyományos és kortárs 

művészeti alkotásokkal 

 Ismerkedés a hangszerekkel 

 A gyermek -, néptáncok és népi játékok, hagyományok megismertetése 

 A félhangsúlyos magyar beszéd erősítése 
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Az ének – zenei nevelés tartalma: Ölbeli játékok, népi gyermekdalok, népi játékok, énekes 

játékok, igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások. A zenehallgatási anyag 

megválasztásánál az óvodapedagógus vegye figyelembe a nemzetiségi, etnikai, kisebbségi 

nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. 

Tudatosan használjuk a nép által hagyományozott, a gyermeki lélekhez közel álló cselekményes 

/természetről, évszakokról, állatokról, virágokról, emberekről szóló/ énekeket, amelyek 

szabadon engedik a gyermeki fantázia és érzelem szárnyalását. 

Gyermekeinknek szükségesek további olyan vallásos népénekek is, amelyek zenei dallama 

népzenei alapmotívumokra épül. Különösen jól használhatóak azok, amelyek egy-egy bibliai 

történetet mondanak el és hitbeli tanulságot is közvetítenek a gyermek számára  

Katolikus óvodánkban az éneknek mindenütt helye van. Egyrészt a gyermek spontán 

kezdeményezésére épül, másrészt az óvónő kezdeményezésére. Sok-sok lehetőség van a  

próbálkozásra, ismétlésre, utánzásra, önállóságra.  

Szárnyalhat a képzelet és megvalósulhat az egyéni fejlesztés is. Tiszteletben tartjuk a gyermek 

hangjának, hallásának fejlődését, ezért az ötfokú pentaton dallamokat szólaltatjuk meg a 

gyermekek ajkán. 

Megismertetjük a népi gyermekjátékok egyszerű, természetes, játékos mozdulatait. A tánchoz 

szorosan kapcsolódnak a népszokások és hagyományok. Ezekről a gyerekek az ének-zene 

foglalkozásokon, az ünnepek előkészületeiben megalapozott érzéseket, ismereteket kapnak. 

Egy-egy katolikus ünnephez kapcsolva megismernek olyan énekeket, amelyek isten jóságát, 

szeretetét közvetítik. A zenei eszközök, hangszerek bármikor elérhető helye lehetőséget ad 

spontán zenélésre, együttes tevékenységre, dallamok, ritmusok improvizálására. 

Az óvónő szép, tiszta, hangulatos előadása során /gyermekdalok bemutatása, zenehallgatás/ a 

gyermekek láthatják az óvónő – a felnőtt érzelmeit is. Külön foglalkozás keretében, 

/zeneóvoda/, lehetőség nyílik a megszerzett ismeretek bővítésére, elmélyítésére. 

 

Szervezeti forma: 

A kötött és kötetlen szervezeti forma közötti választást az óvónő dönti el.  

 

Döntésében meghatározóak: 

 Életkor 

 Csoportösszetétel 

 A gyermek fejlettsége 

 Zenei befogadóképesség 

 Dalanyag 

 Élmények 

 

A képességfejlesztés fajtái:  

Éneklési készség, ritmuskészség, halláskészség, formaérzék készség, zenehallgatási készség.      

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Érzelmi: 

 Érzelmek kifejezése önállóan 
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 Önkifejezés 

 Mások érzelmének elfogadása, tolerancia 

 Gátlások oldása 

 Alkalmazkodás a közösséghez 

 Tudnak harmóniában élni önmagukkal, másokkal és Istennel 

 

 

Értelmi:  

 Pontos észlelés, megkülönböztetés, a látott és hallott élmények befogadása 

 Figyelemkoncentráció, tartós figyelem, figyelemmegosztás 

 Szabályok elfogadása 

 Tudásvágy, érdeklődés, kitartás 

 

Testi: 

 Fizikai állóképesség, egyensúlyérzék fejlettsége 

 Szem-kéz, szem-láb megfelelő koordináltsága 

 Térirányok ismerete, a térirányok nyelvi formáinak alkalmazása 

 Vizuális élmények alapján mozgásformák, mozgáskombinációk létrehozása 

 

 

2.6.5 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

A vizuális tevékenység – mint a művészeti tevékenységek egyik ága - sokszínű nevelési terület. 

Tartalmában és feladataiban konkrét összefüggést mutat a játékkal, a környezet megismerésére 

neveléssel, anyanyelvi neveléssel és egyéb nevelési területekkel. 

A vizuális nevelés az óvodai nevelés egészét áthatja. Az ábrázoló tevékenység a tárgyi világ 

megismerését, feldolgozását, újraalkotását teszi lehetővé a gyermek számára. 

 

 

Céljaink: 

 Esztétikai érzékük, szép iránti fogékonyságuk alakítása. 

 A vizuális kultúra megalapozása komplex pedagógiai módszerekkel. 

 Ábrázoló-és kifejezőkészség fejlesztése. 

 A gyermekek élmény-és fantázia világának képi szabad önkifejezéséhez a lehetőség 

biztosítása, amely alapja lehet a keresztény hitre nevelésnek 

 

Feladataink: 

 

 A rajzolás, a festés, mintázás, építés, képalakítás, kézimunka az ábrázolás különböző 

fajtái, a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikustárgyi környezettel 

való ismerkedés váljon eszközévé a gyermeki fejlesztésnek 

 A belső képek gazdagítása a mese, vers, ének, énekes játék eszközeivel, a gyermeki 

ábrázolás ösztönzése alkotó légkör teremtésével, változatos lehetőségek felkínálásával 
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 A gyermekek megismertetése az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, az 

ábrázolás és konstruálás egyszerű munkafogásaival, technikai alapelemek 

 Az esztétikai érzékenység, a szép iránti nyitottság, környezet esztétikai alakítására és a 

vizuális esztétikai élmények befogadására való fogékonyság megalapozására 

 Egyházi képzőművészeti alkotásokkal való ismerkedés /festmények, ikonok/ 

 

 

Az óvónő szerepe a tevékenység feltételeinek megteremtésében 

 

A nevelési folyamatban fontos szerepe van a pedagógus személyének, anyag- és technikai 

ismeretének. Az óvónő segítsen felidézni a közös megfigyeléseket, egyéni élményeket, 

ösztönözzön a képzelet működésére. Az irányító felnőtt magatartása legyen magával ragadó, 

lelkesítő, élményt ígérő és nyújtó. 

Állandó önképzéssel újabb és újabb technikák alapos ismeretére, készségszinten tartására van 

szükség, hogy ezeket az adott nevelési helyzetekben alkalmazni tudjuk. 

A gyerekekkel közösen kell kialakítanunk a helyes szokások rendszerét. Célszerű a vizuális 

tevékenységek, és munkatevékenységek összekapcsolása, hiszen a szabad, önálló 

tevékenykedés együtt jár a viszonylagos rendetlenséggel. 

Tevékenység szervezeti formái: 

 

Az alkotó, ábrázoló tevékenységek a mindennapi játékba integrálódnak. Arra törekedünk, hogy 

minden gyermek megalkothassa az ajánlott eszközökkel képi- plasztikai elképzeléseit, az 

egyéni képességek, fejlettségek szem előtt tartásával. Lehetőséget adunk arra, hogy a 

csoportban tervezett lehetőségeken kívül, részt vehetnek külön foglalkozások keretében 

/kézműves/ amit óvodapedagógusaink vezetnek, itt még több vizuális technikával, az 

alkotáshoz szükséges eszközökkel ismerkedhetnek meg az érdeklődő gyerekek.  

 

 

A tevékenység tartalmának fejlesztése 

 

3-4 éves korban: Az óvodába kerülő gyermek játszva ismerkedhessen az anyagokkal, 

eszközökkel és a különböző technikákkal. Az első vizuális tevékenység a firkálás, mely nélkül 

nem kezdődhet el az ábrázolás korszaka. Az ábrázolás a gyermek első alkotó tevékenysége. 

Legyen lehetőségük élményeiknek, érdeklődésüknek megfelelő szabad témaválasztásra. A 

képalakítás jelenjen meg festéssel, zsírkrétával, papírragasztással, agyagba homokba 

karcolással, nyomattal. Az óvónő segítse a gyermek képalakító készségének megindulását a 

szórt elrendezéstől a képelemek, részformák elemeinek egymáshoz rendelésével. Rajzoljanak 

nagyobb felületre, változatos anyagú, színű és nagyságú papírra, táblára, aszfaltra. Ismerjék 

meg az anyagok alakíthatóságát nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, gömbölyítve, simítva, 

sodorva, mélyítve, tépegetve, karcolva stb. Séta közben gyűjtsenek természeti tárgyakat, ezek 

válogatása, csoportosítása, felületek tapintása, simítása közben alkalom adódik érzéseik, 

észleléseik szóbeli kifejezésére. Építés során ismerkedjenek meg a különböző tárgyak 

formáival, alakzataival. Készítsenek egyszerű ritmusképleteket forma, szín nagyság szerint. 

Szerezzenek térbeli tapasztalatokat az építés során /lent, fent, egyenesen, sorban stb./ 
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4-5 éves korban: Jelenjen meg a gyermekek rajzában az emberábrázolás, környezet, tárgyak 

cselekmények saját elképzelés alapján történő megjelenítése. A gyermekek gyönyörködjenek a 

gazdag formákban, a színkeveréssel alkotott színárnyalatokban. Vékonyabb-vastagabb 

vonalak, tagoltabb formák, részformák, a színek, színfoltok alkalmazása, ezek ritmusba 

rendezése jelenjen meg a díszítésékben. Használjanak ceruzát, krétát, filc-és rostirónokat, 

fapálcákat, különböző vastagságú ecseteket. Textilből, fonalból, gallyakból, termésekből 

alakítsanak képeket, készítsenek egyszerű ajándéktárgyakat, játékokat, bábokat, díszleteket.  

Építés során variálják a teret. Különféle tárgyakból, anyagokból, építéssel, összerakással 

alakítsanak ki építményeket. /pl. várat, sátrat, alagutat stb./ A gyermekek segítsenek az 

eszközök előkészítésében, elrakásában. 

 

5-6-7 éves korban: Minél gazdagabbak legyenek a technikai megoldások és az 

eszközlehetőségek, pl. batikok, kollázsok, plakettek, domborművek, viaszkarcok, lenyomatok, 

makettek stb. alkalmazásával. Közös játékaikhoz, más foglalkozási ághoz, dramatizáláshoz, 

bábozáshoz, társaik, szüleik megajándékozásához, környezetük szebbé tételéhez készítsenek 

játékeszközöket, tárgyakat, kellékeket.  

 

A gyermekek használjanak a képalakításhoz minél eredetibb megoldásokat, jelenítsék meg a 

formákat, színeket egyéni módon. Készítsenek képeskönyveket, leporellót, kivágott képekből, 

saját rajzokkal kiegészítve. Plasztikai munkáikban jelenjen meg a közös térbeli, több alakos 

kompozíció, egy-egy mesejelenet, énekes játék stb. Éljék át minél gyakrabban az ajándékozás 

örömét úgy, hogy készítsenek ajándékot a szülőknek, kisebb társaiknak – elsősorban 

ünnepekhez kötötten. Építés során nagyobb méretű elemekből térben állítsanak össze 

búvóhelyeket. A művészeti albumok közös nézegetése jó alkalmat ad a műalkotásokról való 

beszélgetésre, együttes gyönyörködésre. A gyermekek lehetőleg teljesen önállóan készítsenek 

elő minden anyagot, eszközt az alkotó tevékenységhez. Egy-egy vallásos témához kapcsolódva 

jelenjenek meg, a keresztény értékek az ábrázoló tevékenységekben. Készítsenek képeket, 

bábokat, ajándéktárgyakat. /Pl. A mi templomunk, Adventi házikó, Adventi koszorú, 

Keresztelőn voltunk stb./ 

Tapasztalja meg a gyermek, hogy saját keze munkájával örömet tud szerezni.  

Tudjanak együtt örülni a saját társaik sikerének. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Érzelmi: 

 Tudjon rá csodálkozni a körülötte lévő formákra, színekre, örül a szépnek 

 Örömmel tölti el egy-egy művészeti alkotás 

 Legyen belső késztetése arra, hogy érzéseit, gondolatait, kifejezze az ábrázolás 

valamely eszközével 

 Legyen nyitott a világra 

 

 Értelmi: 

 Kialakul az egyszerűbb formákba való belátás képessége, a reprodukáló képesség, a 

képalakító és kompozíciós készség 
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 Legyen gondolati és képi képzete a valóságról, legyen öntevékeny, kísérletező 

 Ismerje a vizuális tevékenységek során alkalmazott eszközöket, azok használatát 

 Ismerje a különböző anyagokat, azok felhasználhatóságát 

 Ismerje az alap-és kevert színeket 

 Ismerje a formákat, alakzatokat, tudjon tájékozódni térben és síkban 

 Ismerjen néhány képzőművészeti alkotást 

 

Testi: 

 Legyen képes a helyes eszközfogásra, testtartásra az alkotó munka során 

 A szem és a kéz összerendezettsége feleljen meg az iskolába lépés követelményeinek 

 

2.6.6 Mozgás 

 

A rendszeres napi egészségfejlesztő testmozgás a pszicho motoros készségek és képességek 

fejlesztését szolgálja.  

A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben 

együtthatnak a gyermek személyiségének – pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, 

szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó 

gondolkodás – fejlődésére.  

 

Céljaink: 

 A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, mozgásigényük kielégítése. 

 A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel megalapozása. 

 A mozgástapasztalatok bővítése, a mozgáskészség alakítása. 

 A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése (kondicionális, koordinációs). 

 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése. 

 

Feladataink: 

 A mozgásigény felkeltése, kielégítése és megőrzése. 

 A mozgás beépítése természetes módon a gyermekek tevékenységébe. 

 A mozgásos tevékenység pozitív megerősítése. 

 A baleset elkerülése érdekében a mozgástevékenység szabályainak kialakítása a 

gyermekekkel közösen, majd fokozott betartatása. 

 Mozgásos tevékenység lehetőségének biztosítása a csoportszobában és az udvaron. 

 A gyermekek életkorához és egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos 

tevékenységre inspiráló eszközök kiválasztása, folyamatos cseréje. 

 A mozgás anyagának összeállítása, figyelembe véve a csoport és az egyéni fejlettség 

aktuális állapotát. 

 A játék, játékosság elsődlegességének tiszteletben tartása a foglalkozásokon. 

 A mozgás anyagába testalkati deformitások megelőzésére speciális gyakorlatok 

beiktatása. 

 A tevékenységek irányításánál és értékelésénél differenciál, figyelembe veszi az egyéni 

fejlődési jellemzőket. 
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 Kiemelt prevenciós feladatok megvalósítása: nagymozgás fejlesztés, egyensúlyérzék-

fejlesztés, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, térpercepció- 

fejlesztés, finommotorika - fejlesztés, keresztcsatornák fejlesztése.     

 

Az óvodai mozgásfejlesztés területei: 

1. Szabad játék: Cél a természetes mozgáskedv és mozgásigény felkeltése, kielégítése, és 

mindezekre való tudatos építés. A gyermekek szabad mozgását a délelőtti és délutáni 

csoportszobai, udvari játék és a séták során biztosítjuk. A szabadban szervezett énekes 

játékok és zenés torna is jól szolgálják a gyermekek mozgásszükségletének kielégítését. 

 

2. Mozgásfejlesztés: Járuljon hozzá a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy és 

kismozgások kialakulásához. Alakuljon ki a társra figyelés képessége. Megfelelő 

intenzitású derűs légkörű testmozgás biztosítja a motoros képességek fejlődését, melynek 

egyre magasabb szintje előfeltétele a bonyolultabb mozgások eredményes végrehajtásának, 

ezáltal a mozgásműveltség fejlődésének. A foglalkozások szervezett formában folynak 

minden csoportban. A mozgásfejlesztés ki és középső csoportban heti egy nagycsoportban 

heti kettő, időtartama életkortól függően nőhet.   A szervezett foglalkozásokat tervszerűen 

irányítjuk. 

 

3. Mindennapos testmozgás: Az óvodáskorú gyermekek egészséges testi fejlődésének 

biztosítása nem képzelhető el rendszeres, játékban gazdag, az egyéni képességeket és 

szükségleteket messzemenően figyelembe vevő, kellő aktivitást és terhelést biztosító 

mindennapos mozgás nélkül. Ez a mozgás felfrissíti, edzi őket. Itt a mozgásos játékok 

elsődlegességét biztosítjuk.  

A mindennapos mozgások színhelyei: az Általános Iskola sportcsarnoka, a csoportszoba, 

egyházközség sportpályája és az óvoda udvara. 

 

4. Sportnapok, kirándulások: A sportnapok, kirándulások nyitottá tételével, a programok a 

szülők bevonásával még szorosabbá kapcsolják nevelőpartneri kapcsolatunkat a családdal. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

A mozgásigény egyéni képességek szerinti kielégítése lelkileg egészséges, testileg dinamikusan 

fejlődő gyermekeket eredményez. Hozzájárul olyan pozitív jellemvonások kialakulásához, 

mint az önfegyelem, feladattudat, figyelem, rendszeresség, pontosság. A mozgások 

megfigyelésével végrehajtásával gyakorlásával az értelmi funkciók tökéletesednek. Alakulnak 

az erkölcsi tulajdonságok: akarat, bátorság, önuralom, fegyelem, közösségi szellem, 

segítőkészség, egymásra figyelés. 

 

 

2.6.7 A külső világ tevékeny megismerése 

 

A gyermekek ebben a fogékony életkorban kapjanak lehetőséget és ösztönzést a környezettel 

való helyes, értékes kapcsolatteremtésre, amikor fogékonyságuk, eredetiségük, ízlésviláguk 

még tiszta. Nevelésünkben a külső világ tevékeny megismerése, megszerettetése is 
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összekapcsolódik a vallásos neveléssel. A mi világunkat Isten teremtette, nekünk ajándékozta. 

Azzal köszönjük meg, hogy óvjuk szépségét, vigyázunk rá. 

 

 

Céljaink: 

 A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony kialakítása a természetben, az 

emberi alkotásokban. 

 Az életkornak megfelelő eligazodás segítése a gyermeket körülvevő világban. 

 A természetet szerető, védő emberi értékek alakítása, környezettudatos viselkedés 

megalapozása. 

 

Feladataink: 

 Érzelmi kapcsolat megteremtése a gyermek szűkebb és tágabb természeti, emberi, 

tárgyi környezete között. 

 A szülőföld, hazai táj, a népi, helyi, családi hagyományok, szokások és tárgyi kultúra 

értékeinek megismerését közvetítő tapasztalatszerzési, lehetőségek tervszerű 

biztosítása.(kirándulások, betlehemezés, pászkasütés, kenyérlángos sütés a tájházban)  

 A spontán helyzetek matematikai tapasztalatszerzésre való felhasználása mellett a 

tevékenységekben való alkalmazás lehetőségeinek alkalmazás lehetőségeinek 

gazdagítása, problémahelyzetek teremtése a gyermekek egyéni fejlődésének nyomon 

követése, differenciált fejlesztés. 

 Önálló véleményalkotás, döntési képesség megalapozása problémahelyzetek 

mérlegelésével, a cselekvéses tanulásból adódó tapasztalatok közös összegzésével, 

irányított és spontán megfigyelésekből adódó vélemények cseréjével. 

 A megtapasztaláson alapuló megismerés, információszerzés sokoldalú biztosításával a 

gyermek aktív passzív, szókincsének mennyiségi, és minőségi gyarapítása ezzel 

párhuzamosan a fogalmak körének és tartalmának bővítése, új fogalomrendszer 

kialakítása, a beszéd, a mondatalakítás aktivizálása, a kontextusos beszéd gyakorlása.  

 Az egyetemes nemzeti kultúra értékeinek hagyományainak közvetítése ünnepélyek 

formájában. 

A tapasztalatszerzés módja: 

 Spontán helyzetek 

 Játékos tevékenységek 

 Szenzitív játékok 

 Problémahelyzetek előidézése 

 Megtapasztaláson alapuló megismerés 

 Információcserés 

 Tevékenység közbeni ismeretszerzés  

 Alkalmi megfigyelés 

 Folyamatos megfigyelés 

 Gyűjtés 

 Szimulációs játékok 

 Kirándulások 

 Kísérletezés, vizsgálat 
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A külső világ tevékeny megismerésének lehetőségei: 

 Család, óvodai környezet, felnőttek munkája, foglalkozások, intézmények, épített 

környezet, kiemelten az egyházi épületek, műalkotások, iskola, könyvtár, közlekedési 

ismeretek, évszakváltás, növények, állatok, időegységek, illemszabályok 

 Tárgyak, személyek, halmazok összehasonlítása, szétválasztása tulajdonságaik szerint 

 Sorba rendezés, megnevezett mennyiségi tulajdonságok, felismert szabályosság szerint 

 Számfogalom alapozása, tő-és sorszámnevek 

 Névutók ismerete 

 Irányok ismerete és alkalmazása 

 Geometriai formák felismerése, sík mértani formák felismerése 

 Tükörrel való tevékenység, téri percepció kialakítása 

 Mérések, kísérletek 

 Ítélet alkotás és mennyiségszemlélet alakítása, segítése 

 Szűkebb, tágabb környezet átrendezése 

 Munkajellegű tevékenységek 

 A csoportszoba rendje, tisztasága iránti igény kialakítása 

 Környezetük rendjéért érzett felelősségtudat kialakítása 

 Természetvédelmi feladatok megoldása pl. ügyeljenek a fákra, bokrokra 

 Növénygondozás 

 Magvak, termések levelek gyűjtése 

 Élősarok gondozása – dísznövények, hajtatás, rügyeztetés 

 Láttassuk meg a természet csodáit séta közben 

 

 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Érzelmi: 

 Egy-egy új felfedezés örömmel töltheti el a gyermeket, tevékenység közben fejlődik 

akarata, kitartása, feladattudata 

 Társaival, felnőttekkel való együttműködése érzéseket fejleszt: odafigyel a másikra, 

segítséget nyújt, tapasztalják, gyakorolják a jézusi szeretetet 

 

Értelmi: 

 Érzékelésük, észlelésük differenciálódik – megfigyelés közben látás, hallás, tapintás 

útján szereznek tapasztalatokat 

 Észreveszik az azonosságokat, különbözőségeket, analizálnak, szintetizálnak, ok-

okozati összefüggésekre jönnek rá, fejlődik gondolkodásuk, emlékezetük, képzeletük 

 Szókincsük bővül, színesebbé válik 

 

Testi: 

 Megerősödik, nő teherbíró képességük 

 A séták, kirándulások fejlesztik izomzatukat, mozgásuk összerendezetté válik 
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 A természetben végzett mozgásos játékokban fejlődnek testi képességeik: erő, 

ügyesség,,  állóképesség 

 

 

2.6.8 Munka jellegű tevékenységek 

 

A keresztény ember az Istentől kér áldást munkájára, erőt és kitartást kér munkájához. A 

munkajellegű tevékenység a szociális és kognitív készségek, képességek, attitűdök és 

kompetenciák fejlesztésének egyik lényeges színtere. A munka nem csak a gyermekre gyakorol 

hatást, hanem azzal kölcsönhatásban környezetére is, azt formálja, átalakítja tevékenysége 

során. 

 

Céljaink: 

 A munkavégzéshez szükséges készségek, képességek kompetenciák alakítása 

 Kognitív: pontosan értsék meg mit várunk el tőlük, sajátítsák el az eszközök célszerű 

használatát, alakuljon ki életkori sajátosságaikhoz mérten összpontosítási képességük, 

munkaszervezési készségük 

 Érzelmi, akarati: alapozzuk meg önállóságukat, önértékelésüket, önbizalmuk és 

kitartásuk elvárható szintjét. 

 Szociális, társas: tanulják meg tisztelni a munkát végző embert, a munkájuk által a 

másiknak örömet szerezni, a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. 

Feladataink: 

 Nyugodt, bizalmon alapuló, szeretetteljes légkör biztosítása. 

 Folyamatosan biztosítsuk, bővítjük a munkavégzéshez szükséges a gyermekek számára 

megfelelő munkaeszközöket. 

 Megfelelő hely és elegendő idő biztosítása, a folyamatosság érdekében. 

 A differenciálás elvének érvényesítése a feladatadáskor. 

 A kerti munkák szervezése az óvodában, növények gondozásának megismertetése. 

 Állatokról való gondoskodás megismertetése. 

 Konkrét, reális, a gyermeknek saját magához mérten fejlesztése. 

 Az elvégzett feladat jelentőségének megláttatása, elismerése, megóvása. 

 A tevékenységekhez kapcsolódó beszédformák gyakorlása, munkavégzéssel 

kapcsolatos fogalmak mondatba foglalása. 

 

Fejlesztés lehetőségei: 

Önkiszolgáló tevékenységek: 

 A testápolással kapcsolatos munkafolyamatokat önállóan szükség szerint elvégzik. 

 Étkezésnél helyesen használják az evőeszközöket. 

 Öltözésnél önállóak, tudnak gombolni, próbálkoznak a megkötéssel. 

 
 

Alkalomszerű munkák: 

 Időnként olyan megbízásoknak is eleget tesznek, amelyek otthoni előkészületet 

igényelnek, pl. gyűjtő munkáról, pl. képek gyűjtése, termések. 
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Közösségi munkák:  

 A közösségért végzett munkák vállalásánál megjelenik helyes önértékelésük, 

önbizalmuk. 

 Naposi feladatukat önállóan, pontosan végzik 

 Terítésnél ügyelnek az eszközök esztétikus elhelyezésére is. 

 Felelősi munkákat szívesen vállalnak (pl. mosdó, élősarok) és önállóan teljesítik. 

 Környezet rendjének megőrzésére ügyelnek, segítenek annak tisztán tartásában 

(csoportszoba, udvar, óvoda környezete). 

 Vigyáznak játékaikra, és rendben tartják azokat. 

 

 A környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák: 

 A szemetet szedjék össze környezetükben és tegyék a szemétgyűjtő ládába. 

 Segítenek a falevelek összegyűjtésében. 

 Ne tépjék le a virágokat, hagyják az eredeti helyükön eredeti szépségükben. 

 Ápolják szívesen a növényeket a csoportszobában, udvaron egyaránt. 

 Télen gondoskodjanak a madarak táplálékáról. 

 Gondoskodjanak a halak etetéséről, kísérjék figyelemmel az akvárium tisztaságát. 
 

Munka jellegű tevékenységek 

1. Önkiszolgálás (testápolás, étkezés, öltözködés) 

2. Naposi munka 

3. A környezet rendjének megőrzése 

4. Egyéni megbízatások 

5. Évszakokhoz kapcsolódó alkalmi munkák: növényvédelem, állatvédelem 

6. Ajándékkészítés 

7. Alkalomszerű munkák 

 

Az otthoni munka 

 Meg kell nyernünk a szülőket, hogy otthon is bevonják gyermekeiket a családi 

munkamegosztásba, megértsék a gyermek munkájának nevelő jelentőségét és annak 

szükségességét. 

 Az óvodapedagógus segítse a szülőket a gyermekhez mért kötelezettségek 

megjelölésében, tartalmának meghatározásában, illetve abban hogyan vonják be a 

gyermekeket a felnőttek munkájába. 

   - a gyermekek kiszolgálják magukat, 

 játékszereiket elrakják, rendben tartsák, 

 segítenek a főzésnél, 

 ápolják a virágokat, 

 etessék a baromfit, házillatokat, 

 ültessenek és ápoljanak növényeket 

 A szülők kísérjék figyelemmel a gyermek erőfeszítéseit, bátorítsák őket, neveljék a 

munka szeretetére. 
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 Semmi sem fokozza úgy a munka iránti érdeklődést és a dolgozók iránti tiszteletet, mint 

a felnőttek munkájában való részvétel. 

 

 

A munkához szükséges eszközök, a munka higiéniája: 

 

 A gyermekek mindig higiénikus feltételek között, tiszta levegőben, kellő világítás 

mellett, megfelelően felszerelt helyiségben végezzék munkájukat. 

 Fontos a gyermekek egészségének védelme, fizikai és szellemi képességeik figyelembe 

vétele. 

 A munkához szükséges eszközöket a gyermekek erejéhez mérten kell elkészíteni, hogy 

azok használata kényelmes legyen. 

 A munkaeszközök legyenek tartósak, és külső formájukban vonzóak. 

 

 

 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Természetessé válik a munkajellegű tevékenység. 

 Megtanulják tisztelni a munkát végző embert 

 Átélik a „csináltuk” „én csináltam” élményét, örömét 

 Meg tanulnak a munkájuk által a másiknak örömet szerezni, áldást kérni munkájukra 

 Meg tanulnak alkalmazkodni egymáshoz 

 Fegyelmezett, kitartó munkavégzés, helyes eszközhasználat 

 

 

2.6.9 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a 

teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. 

Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, 

természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által 

kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. 

 

Az óvodai tanulás elsődleges célja: Az óvodásgyermek kompetenciáinak fejlesztése. Az 

óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes 

tapasztalataira, ismereteire. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok 

érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának 

erősítése. A tanulás nem csak társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a teljes 

személyiség fejlődését és fejlesztését támogató kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság 

élményének sokféle módon történő megélése. 
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Feladataink: 

 Differenciált feladatadással, differenciált értékeléssel tesszük lehetővé, hogy a gyerekek 

egyéni fejlettségüknek megfelelően teljesítőképességük optimális szintjéig 

eljuthassanak. 

 A tanulás feltételeinek megteremtése előkészítő, szervezőmunkával. 

 Különbözőség, az egyéni sajátosságok elfogadása, időhagyás az egyéni felfedezésre. 

 A gyerekekkel való együttműködés, együttgondolkodás, kreativitásának erősítése. 

 Biztató óvónői magatartás. 

 

A tanulás lehetséges formái az óvodánkban: 

 Az utánzásos, minta - és modellkövetéses magatartás - és viselkedéstanulás (szokások 

alakítása), - a spontán játékos tapasztalatszerzés, - a cselekvéses tanulás a gyermeki 

kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 

 Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, a 

gyakorlati probléma megoldás. 

 

 

 

2.6.10.Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

 

Céljaink 

– A sajátos nevelési igényű gyermek(ek)   egyéni sajátosságainak megfelelő, harmonikus     

személyiség – fejlődése. 

– Felkészítés az iskolai tanulmányokra. 

– A sajátos nevelési igényű gyermek(ek) elfogadtatása  a közösség többi tagjával. 

– A sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok életének segítése. 

– A felnőtt társadalom morális érzelmeinek alakítása. 

 

Feladataink 

 

– A  sajátos nevelési igényű gyermek harmonikus fejlődéséhez szükséges tárgyi és személyi     

feltételek biztosítása. 

– Olyan óvodai közösségi élet megteremtése, melyben a gyermek – felnőtt, fogyatékos  

gyermek – ép gyermek kapcsolata pozitív érzelmi viszonyuláson alapul. 

– Hospitalizációs lehetőségek felajánlása pedagógusok, szülők számára 

 

A nevelési folyamat általános jellemzői 

Feltételrendszer 

Tárgyi feltételek 

Sajátos nevelési igényű gyermek nevelésével foglalkozó óvodában illetve óvodai csoportban 

a gyermek biztonságos mozgását, megfelelő fejlődését elősegítő  – sok esetben nélkülözhetetlen  

– eszközök a gyerekek különbözősége szerint időről – időre változnak. 

Minden esetben a gyermek sérülés specifikuma határozza meg a tárgyi feltételeket.  
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2.7. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként az óvodáskor végére, belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben 

majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas iskolakezdéshez 

figyelembe kell venni az életkoron túl az egyéni fejlettségi szintet. A 3 éves kortól kötelező 

óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata, a gyermeki személyiség 

harmonikus fejlődésének elősegítése. 

 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: 

 

Testi - lelki, és szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához. 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hat éves kora körül eljut az első alakváltoztatáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. 

Mozgása összerendezettebb, harmonikus. Erőteljesen fejlődik mozgáskoordinációja és a 

finommotorika. Mozgását, viselkedését testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani 

képes. 

 

Lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll 

az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, 

észlelése fejlettségének a vizuális és az akusztikus differenciált, a téri tájékozottságnak, a térbeli 

mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. Önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a 

közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzési 

idő tartama: a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. Megjelenik a tanulás 

alapját képező szándékos figyelem. Fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, 

könnyebbé válik megoszlása, átvitele. A cselekvő - szemléletes és képi gondolkodás mellett az 

elemi, fogalmi gondolkodás is kialakulóban van. Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél: 

gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban is 

hangsúllyal tudja kifejezni. Minden szófajt használ. Tisztán ejti a magán és a mássalhangzókat. 

Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és 

környezetéről.  

Óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a 

fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és a gyermektársával, 

amennyiben az iskolai légkör, ezt lehetővé teszi.  

 

A szociálisan érett gyermek egyre több szabályokhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja 

szükségletei kielégítését. Feladattudata kialakulóban van s ez a feladat megértésében 

feladattartásában, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg: kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.  
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2.8. A gyermek fejlődésének nyomon követése 
 

Céljaink: A lehetőség megteremtése a gyermekek óvodába kerülésétől az óvodáskor végéig, az 

egyéni fejlődés nyomon követésére. 

 Megismerni a személyiség minél szélesebb összetevőit és azon a területen, erősíteni a 

gyermekeket, amelyiken szükséges és a jól fejlődő területeken is biztosítani a 

továbbfejlődés lehetőségeit. 

 A gyermek adott állapotának megismerése annak érdekében, hogy képességei szerint, 

saját tempóban haladva minél magasabb szintre juthasson el. 

 

Feladataink: 

 A gyermek személyiség védelme, nevelése, fejlesztése. 

 A képességek, készségek sokoldalú nevelése, fejlesztése. 

 A rugalmas iskolakezdéshez az életkoron túl az egyéni fejlettségi szint figyelembe 

vétele. 

 

A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése biztosítja az információk feltárását és 

elindítja a javítási folyamatokat, annak érdekében, hogy a kitűzött nevelési - tanulási célunkat 

meg tudjuk valósítani. Ez által képet kaphat a szülő gyermeke közösségben elért egyéni 

fejlődéséről, valamint az óvodában végzett fejlesztőmunkáról, ami megkönnyíti és 

eredményessé teszi az együttnevelést. 

A gyermek egy-egy területen lehet jóval fejlettebb kortársainál, míg más képessége lassabban 

fejlődhet. Erről a sokszínű fejlődésről akkor kaphatunk megbízhatóbb képet, ha alkalmanként 

- évente legalább kétszer - mérőeszközökkel szerzünk információkat. Az általunk eddig 

használt mérési, fejlődési napló kiegészítésre szorul, mivel nem tartalmaz a szülő számára is 

egyértelmű, jól áttekinthető "értékelési" információkat fejlesztési tervet a fejlesztendő 

területekre. A gyermek megfigyelése nem a szabad játék során történt. Igényként és feladatként 

kell meglennie, mind a szülők, mind pedig az óvoda részéről a folyamatos fejlődési 

körülmények biztosításának. Ahhoz, hogy tudjuk, mely területen kell fejlődnie a gyermeknek, 

meg kell őt ismerni, ami a szükséges prevenció megtervezésének és az eredményes 

fejlesztésnek alapját képezi. 

 

A megismerésnek legfontosabb eszköze a megfigyelés, a gyermeket nem vonja el a játéktól, 

hanem a szabad játék közben, mint hétköznapi, természetes tevékenység során történik.  A 

beilleszkedési zavarokkal küzdő és a fejlődésben lemaradó gyermekek száma egyre inkább 

emelkedik, ez a tény szükségessé teszi a gyermeki reakciók háttértörténéseinek ismeretét annak 

érdekében, hogy megértse a pedagógus a gyermek viselkedését ez által, elősegítse a gyermek 

elfogadását, a gyermekekkel hatékonyabb bánásmódot, fejlesztést és szükség szerint külső 

szakemberek bevonását. A gyermek fejlődésének megismerése, nyomon követése segíti a 

pedagógust abban, hogy helyes - és ne téves - következtetésekre jusson a gyermek fejlesztésével 

kapcsolatban.  

Az adatgyűjtésnek folyamatosnak kell lennie a gyermek állandó megfigyelésével. A 

változásokat jelezni kell a fejlődési naplóban. A gyermek képességeinek fejlődése, különösen 
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az óvodáskor első éveiben, díszharmóniát mutat, azaz egyik vagy másik képesség megelőzheti 

egymást, vagy hírtelen lelassul vagy felgyorsul a fejlődésben. A kapott eredményeket nem 

kezelhetjük konstans adatként. Az óvodáskorú gyermek egyéni fejlettségi szintjének 

megállapítása során szem előtt kell tartani a gyermek pillanatnyi érzelmi állapotát az 

életkorából adódó változásokkal, mivel ebben az életkorban rendkívül meghatározó a 

gyermekek lelkiállapota, sőt még a szülők méréshez való attitűdje is. A folyamatos megismerés, 

a fejlődés nyomon követése, adja meg a fejlesztés alapját, ahonnan tovább folytathatjuk 

teendőinket. 

 

A mérés nem vonhatja el a gyermekeket a játékból, az eddig használt fejlődési naplónk 

ennek a kritériumnak nem felelt meg. Az óvodapedagógus igyekszik "tetten érni" a gyermeket 

a spontán játék során, tudatosan megfigyelni. Bizonyos területeken, egyes gyermekeknél 

szervezett tevékenységek során szerzünk információt a gyermek fejlettségéről, képességeiről. 

Ez esetben a mérési módszereket, eszközöket játékosan elenyésző időbeni kötöttséggel 

alkalmazzuk. Az elkészült dokumentáció felhasználható önmagunk számára, hogy biztonsággal 

készülhessünk további tervekkel, tennivalókkal. A kapott értékek elsősorban az adott állapotot 

tükrözik, de ezekből nem következtethetünk egy későbbi állapotra. Ebben az életkorban az 

egyenlőtlen fejlődésnek köszönhetően, egy-egy képesség területen hírtelen növekedés is 

bekövetkezhet, pl.: nyelvi vagy szocializációs képesség terén. A jól fejlődő és kevésbé 

szokásosan fejlődő jegyek együtt vannak jelen a személyiségben, a különböző képességek 

egyenlőtlenül és nem egyszerre fejlődnek. A gyermek fejlesztésének érdekében minden tőlünk 

telhetőt meg kell tennünk! A megfigyelésen alapuló mérés során az egyes gyermekekről 

szerzett adatokat összesítjük csoportszinten is, óvoda szinten is, melynek elemzésével csoport 

és óvodai tendenciák, szükség esetén feladatok határozhatók meg. Az eddig használt fejlődési 

naplónk erre nem adott lehetőséget. 

 

 

Óvodába lépéskor a gyermek megismerése szempontjából: 

 anamnézist veszünk fel a szülők segítségével 

 a beilleszkedési tapasztalatainkat rögzítjük az óvodába lépést követően 

 

Az óvodába járás során a szempontsor struktúrája négy nagy területre oszlik: 

 Szociális képességek 

 Értelmi képességek 

 Verbális képességek  

 Testi képességek 

Szükség van arra, hogy mérjünk, mert a direkt tanulás időszakára, akkor tudjuk előkészíteni a 

gyermekeket, ha a spontán játék értékeit elfogadva a mérési diagnózist szem előtt tartva 

valósítjuk meg a fejlesztést. (Az óvoda játékkal nevel, a játékban fejlődő képességekkel és 

készségekkel készíti elő a gyermekeket az iskolára). A fejlesztés megkezdésére már az óvodába 

lépéskor is nagy szükség van. A fejlesztésnek mindig a megismerésre kell épülnie. A mérés és 

értékelés során meghatározzuk a fejlesztési feladatokat, rendszeresen végezzük a fejlesztést. A 

Szülő és az óvodapedagógus felelőssége, hogy a gyermek az óvodába lépéstől az iskolába 

lépésig kiegyensúlyozottan, harmonikusan és önmagához mérten optimálisan fejlődjön. 
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A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése: 
 

Dokumentumai: 

 Anamnézis 

 Diagnosztika 

 Fejlesztési terv 

Folyamatleírás:  

1. Jelentkezéstől az óvodába lépésig 

2. Befogadási idő 

3. Diagnosztika 

 Diagnosztikai felmérés - a befogadás befejeztével, majd ezt követően félévenként 

 A szülőkkel való folyamatos egyeztetés (minden év végén ezt aláírásukkal igazolják) 

4. Fejlesztési terv 

 Diagnosztika során feltárt nehézségek megoldására, fejlesztési területre készülhet el. 

5. Fejlesztések elvégzése (Fejlesztési terv alapján) 

6. Fejlesztési eredmények megállapítása 

 Aktuális, vagy félévenkénti diagnosztikával 

 Illetve megfigyelés útján folyamatosan 

7. Újabb fejlesztési terv 

 Vagy: a fejlesztés folytatása ugyanazon területen 

 Vagy az elmaradt területekre fejlesztési terv készítése 

 Vagy továbbiakban elegendő a csoportban történő fejlesztés 

8. Szülők tájékoztatása az elért eredményekről, fejlesztendő területekről 

9. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére DIFER - mérés alapján 

 Tanköteles korú gyermeknél DIFER - mérés ezzel segítve az óvoda - iskola 

zökkenőmentes átmenetét és lehetővé teszi a gyermek után követését. 

 Feltárt hiányosságok pótlása folyamatosan 

 Készségek, képességek megerősítése 

 

 

Sor sz. A folyamat lépései Időponttól  Időpontig  Felelős  

1. Jelentkezéstől óvodába lépésig május szeptember 01. óvodavezető 

csoportvezető 

óvodapedagógusok 

2. Befogadási idő szeptember 01. a gyermek 

igénye szerint 

csoportvezető 

óvodapedagógusok 

3. Diagnosztika  félévente 

október  

február  csoportvezető 

óvodapedagógusok 

4. Fejlesztési terv maximum 3 területre 

Szükség szerint szakszolgálattal való 

kapcsolat felvétel. 

október   csoportvezető 

óvodapedagógusok 

5. Fejlesztések elvégzése szükség szerint  csoportvezető 

óvodapedagógusok 
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6. Fejlesztés eredményének 

megállapítása 

félévente   csoportvezető 

óvodapedagógusok 

7. Újabb fejlesztési terv félévente   csoportvezető 

óvodapedagógusok 

8. Szülők tájékoztatása az elért 

eredményekről 

Fogadó órák és egyéni konzultációk 

során 

folyamatosan   csoportvezető 

óvodapedagógusok 

9. Fejlődés várható eredménye az 

óvodáskor végére DIFER - mérés 

alapján 

február  május  csoportvezető 

óvodapedagógusok 

 

 

 Óvodából iskolába való átmenet 

 Inklúzív pedagógia, integrációs nevelés, differenciálás 

 Játék 

 Érzelmi, erkölcsi nevelés 

Ez a négy fejlesztési terület lefedi az óvodai nevelés tartalmának egészét. 

 

Átmenetek kezelése 

 

Az óvoda - iskola átmenet pedagógiai koncepció érvényesítését úgy kívánjuk 

intézményünkben megvalósítani, hogy a nevelésnek, fejlesztésnek oly módon tegyünk eleget, 

hogy előkészítse az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Szükséges, hogy a pedagógus 

egységben tudja követni a gyermek személyiség fejlődését. Ha óvodapedagógusként - 

tanítóként egyféleképen gondolkodunk a gyermekekről, elfogadjuk, hogy a saját 

képességeiknek megfelelő ütemben kell haladnia, életkorának fejlettségszintjének megfelelő 

ismeretet kell kapnia, akkor a váltás óvoda és iskola között a gyermekek számára nem lehet 

trauma, hiszen a környezete megváltozott, de a pedagógiai légkör a tanulás módja nem lesz 

ismeretlen számára. 

 

Óvoda - iskola átmenet 

Az óvodába történő befogadás a családból: 

Célunk: A kisgyermekek óvodába történő befogadásának zökkenőmentes biztosítása, pozitív 

érzelmi viszonyulás kialakítása.  

 

Feladataink: A befogadási időszak folyamatos és fokozatos megtervezése.  

Az átmenet megkönnyítése érdekében szem előtt tartjuk: 

 A gyermekek otthonukban történő meglátogatását, az óvodai élet megkezdése előtt 

 Szeretettel, megértéssel odafigyeléssel fordulni a gyermekekhez 

 A szülőktől való elválás segítése, a pozitív érzelmi légkör megteremtésével 

 Érvényesítjük az egyéni bánásmód elvét 
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Az iskolai élet megkezdésének támogatása: 

Célunk: Az óvodai nevelés folyamatának a tanulás alapkészségeinek megalapozása az alábbi 

képességterületeken. 

 Szociális képességek 

 Értelmi képességek 

 Verbális képességek 

 Testi képességek 

 

Feladatunk: A gyermekek iskolára alkalmassá tétele. 

 

Az iskolakészültség optimalizálása érdekében: 

 

 A gyermek adottságainak, képességeinek, készségeinek figyelembe vételével tervezett 

fejlesztési program alkalmazása 

 A fejlesztést a gyermek érési folyamatainak, pszichikus fejlődési jellemzőinek 

figyelembe vételével végezzük. 

 Az átmenetet segítjük az iskolával egyeztetett programokkal (munkaterv) 

 A fejlesztés során prioritást élvez a gyermek elemi szükségleteinek kielégítése, a játék 

feltételeinek biztosítása, a mozgás elsődlegessége 

 

Az inkluzív pedagógia, integrációs nevelés, differenciálás 

 

Az inkluzív pedagógia számunkra azt a szemléletet befogadó pedagógiát jelenti, amely szerint: 

mindenki más a teljesen "átlagos" gyerek is. 

Pedagógiai törekvéseink során hozzásegítjük a gyermekeket korunk és társadalmunk 

kultúrájában való tájékozódáshoz és ezen keresztül a társadalmi beilleszkedéshez. Differenciált 

bánásmóddal nevelünk, fejlesztünk, melynek során figyelembe vesszük egyéni igényeiket, 

eltérő fejlődési ütemeiket. Ebbe a szemléletbe és az ezen alapuló gyakorlatba a kiugró 

képességű gyerekek fejlesztése is beletartozik a gyenge adottságokkal rendelkezőig. 

Az integráció számunkra az együttnevelést jelenti, ezáltal biztosítjuk az esélykompenzációt 

mindenki számára. 

 

Az együttnevelés során biztosítjuk: 

 A különbözőség (másság) elfogadását 

 Minden gyermek számára biztosított, hogy adottságai, képességei szerint tudjon 

kibontakozni 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a HH/HHH és a veszélyeztetett helyzetű gyermekekre 

 

Céljaink: A természetes elfogadó attitűd kialakítása, a későbbi társadalmi integrálódás 

képességeinek megalapozása. Ezen társas kapcsolatok során a gyermekekben kialakul a 

különbözőség természetesnek tekintése, mások pozitív tulajdonságainak értékelése. 
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Feladataink:  

 a gyermek a szülő méltóságának tiszteletben tartása 

 rugalmas szervezeti keretek kialakítása 

 szociokulturális hátrányok csökkentése 

 

A differenciálás feltételei óvodánkban: 

 A célok kijelölésekor, minden gyermek számára egyéni fejlesztési célokat tűzünk ki. 

 A gyermek spontán tevékenységéhez kapcsolódik. 

 Egyéni adottságokhoz alkalmazkodó bánásmód. 

 A tanulási folyamatot az egyes gyermek egyéni szükségleteihez igazítjuk. 

 A gyermek megismerése a játékban történik, erre alapozottan tervezünk, fejlesztési 

tervet készítünk, melyet írásban rögzítünk. 

 

A differenciálás az óvoda egész napos életrendjének minden mozzanatához kapcsolódik, 

elősegíti, biztosítja a pozitív érzelmi viszonyulást a gyermek számára. 

 

A játék, tanulás, érzelem erkölcs pedagógiai koncepció érvényesítése: 

Óvodásaink egészséges fejlődésének biztosításához szem előtt tartjuk, hogy az óvoda az óvodás 

gyermekekért van, és mint ilyen a boldog gyermekkor színtere kell, hogy legyen. 

Fontosnak tartjuk a szabad játék lehetőségét, mint egyedülálló személyiségfejlődést elősegítő 

formát. 

 

Az óvodai tanulás sajátos értelmezése: 

Az óvodai tanulást tágan értelmezzük. Célja nem elsősorban az információk bővítése, hanem a 

képességek fejlesztése, amit egyénre szabottan, differenciáltan, az egyes gyerekhez igazított 

módszerekkel, eszközökkel, biztosítunk. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek egyéni 

fejlődésének nyomon követésére, melyhez folyamatos megfigyelés szükséges. Nyomon 

követéses mérésünk lényege, hogy a gyermek bármilyen tulajdonságát szem előtt tartva, mindig 

a saját képességeinek legmagasabb fokáig tudjuk eljuttatni. Az egyes részképességek 

ismeretében meg tudjuk határozni, a következő lépést és következő szintet. 

 

A korszerű óvodai tanulás jellemzői: 

 Örömteliséget biztosít, azaz élményközpontú 

 Felhasználja a gyermek meglévő ismereteit. 

 Épít a gyermeki kíváncsiságra. 

 Értékeli a kreatív megoldásokat. 

 Fokozatosan várja el az együttműködést, a feladattartást, az irányíthatóságot. 

 Egyformán jelentősnek tartja a különböző képességeket, készségeket, és a meglévő 

tudást. Egyénhez mérten értékel. 

 Felhasználja a gyermek aktivitását. 

 Megteremti a játékba integrált, cselekvéses gondolkodási formák lehetőségét. 
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Képesség, készség fejlesztés óvodánkban: 

Céljaink: a gyermeki képességek olyan szintre történő fejlesztése, mely mind az iskolai 

tanuláshoz, mind a későbbi életszakasz fejlődéséhez szükséges. 

 

A megvalósításnál két alapvető szempont vezérel bennünket: 

 A csoport életének szervezése, a napi, heti rend kialakítása. 

 A képesség fejlesztést az óvodai élet tevékenységrendszerében kívánjuk megvalósítani, 

kiemelt szerepet tulajdonítva a szabad játéknak.  

 

Képesség fejlesztés legfontosabb feltételei óvodánkban: 

 A gyermekek egyenkénti megismerése (anamnézis, személyiségi lapok vezetése). 

 A gyermekek folyamatos megfigyelése tevékenységek közben. 

 A gyermekekkel való beszélgetések. 

 A gyermekek produktumainak elemzése. 

 

Feladataink:  

 A gyermeki jogok tiszteletben tartása. 

 Alapos gyermekismeret, speciális szükségletek kielégítése. 

 Önbizalom, hitelesség, magabiztosság, következetesség. A gyermek érzéseinek, 

elképzeléseinek, gondolatainak, vágyainak tiszteletben tartása. 

 Problémaérzékenység, kreativitás fejlesztése. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel az inkluzív pedagógia jegyében 

 

A család és az óvoda kapcsolata: 

A családi nevelést kiegészítve az óvoda feladata a gyermek gondozása, ápolása, védelme, 

szocializálása a szülők megelégedésére. Törekszünk a két nevelési szintér összhangjának 

megteremtésére a jó nevelőpartneri kapcsolat kialakítására, melynek alapja a kölcsönös 

bizalom. Fontos, hogy a gyermek fejlődéséről a szülők reális tájékoztatást kapjanak, 

tudatosodjék bennük, hogy a fejlesztésben, nevelésben mi a család teendője. A közlés 

módjában, a tájékoztatásban, a jó szándékú segítségnyújtás az alapvető szempont. 

 

2.9 Ünnepek és hagyományok az óvodában 

 

A katolikus óvoda feladata, hogy megtanítsa a gyermekeket a lélekből fakadó ünneplésre. 

A hitre nevelésben, az óvoda hagyományainak kialakításában a mindennapi életbe beépülő 

ünnepeknek jelentős szerepük van. Mindannyian tudjuk, hogy a gyermekek mennyire várják az 

ünnepeket. /pl. Mikulás, Karácsony stb./ tudják, hogy ilyenkor valami felemelő, valami 

csodálatos, valami jó fog történni. Érzelmileg nagyon közel állnak az ünnepekhez, hiszen 

ilyenkor kapnak, ugyanakkor adnak is valamit. Az ünnepet a tevékeny várakozás előzi meg 

/teremdíszítés, ajándékkészítés/. Az ajándékozással az egymás iránti figyelmességgel a 

szeretetüket fejezhetjük ki. 
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Egyházi ünnepeink megünneplése. 

- Szeptember 08. Szűz Mária születése Kisasszony nap. 

- Szeptember 14. A Szent Kereszt felmagasztalása. 

- Október 01. Szűz Mária oltalma. 

- November 21. Az Istenszülő templomba vezetése. 

- December 06. Szent Miklós. 

- December – Karácsony. 

- Január: Vízkereszt, házszentelés.  

- Február 02. Gyertyaszentelő. 

- Március 25. Gyümölcsoltó boldogasszony. 

- Április: Húsvét. 

- Május: Áldozócsütörtök, Pünkösd. 

 

A gyermekközösség hagyományos ünnepei: 

- A gyermek név és születés napjának ünneplése 

- Ajándékkészítés: karácsonyra, húsvétra, anyák napjára. 

- Mikulás ünnepség  

- Karácsony 

- Farsang 

- Pünkösd 

- Gyermeknap: kirándulás  

- Anyák napja 

- Évzáró, ballagó ünnepség 

- Családi nap 

 

Nemzeti ünnepek: 

- Március 15. 

-  Október 23.  

 

(Bővebben lásd az intézmény SZMSZ-ben) 

 

 

2.10 Gyermekvédelem az óvodában 

 

Napjainkban a családok komoly nehézségekkel küszködnek és ezt a gyermekek is megérzik. A 

szülők idejük nagy részét házon kívül töltik, nem fordítanak elegendő időt a nevelésre. A 

gyermekek kevesebb gyengédséget, szeretetet kapnak, mint amennyit igényelnének.  

 

Nagyon sok családban sajnos az agresszív viselkedés, feszült hangulat dominál. Egyre több 

felnőtt nyúl az ital után, nem törődve se házastárssal, se gyermekkel. A feszült légkör, az ideges 

nyugtalan otthonban élő család előbb utóbb felbomlik, széthullik.  A legnagyobb veszteség 

ilyenkor a család legvédtelenebb tagját, a gyermeket sújtja. Óvodai közösségünkben járó 
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gyermekek közül néhányan átélték, vagy átélik ezeket az élethelyzeteket. Fontos feladatunk, 

keresztényi kötelességünk az egyéni sorsokkal való törődés, a segítségnyújtás.  

 

Óvodánkban a gyermekvédelmi munka hangsúlyos szerepet kap. Gyermekvédelmi felelős látja 

el ezt a feladatot, a minden évben általa elkészített és elfogadott munkaterv alapján.  Időben fel 

kell figyelnünk a gyermek magatartásában, fejlődésében jelentkező rendellenességekre, és a 

szülőkkel együttműködve keresnünk kell a lehetőségeket a kiváltó okok megszüntetésére, 

ellensúlyozására. Csoportjainkban olyan légkör megteremtésére törekszünk, ahol biztosított a 

gyermekek kiegyensúlyozott érzelmi fejlődése.  

 

Az óvodavezető gondoskodik a gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges 

feltételekről.  A szülőket a tanév kezdetekor tájékoztatjuk, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

személyéről valamint arról, hogy milyen időpontban, és hol kereshető fel. A gyermek és 

ifjúságvédelmi felelős segíti az óvoda pedagógusainak gyermek és ifjúságvédelmi munkáját. 

 

A gyermekvédelem célja: 

 A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése. 

 Hátránykompenzálással, az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális 

környezetből érkező gyermekek számára. 

 

A gyermekvédelem feladatai különösen: 

  A pedagógusok, szülők, vagy gyermekek jelzése, a velük folytatott beszélgetés, alapján 

megismert HH, HHH, és veszélyeztetett gyermekeknél – a veszélyeztető okok feltárása 

érdekében – családlátogatáson megismerni a gyermek családi környezetét. 

 Gyermekbántalmazás védelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető, veszélyeztető tényezők megléte esetén kezdeményezi, hogy a vezető 

értesítse a Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot. 

 

 A Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kérésére esetmegbeszéléseken való 

részvétel 

 

 A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az intézmény 

vezetője indítson eljárást az illetékes települési Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalánál rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, 

szükség esetén támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében. 

 A szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb 

intézmények címét, illetve telefonszámát. 

 A gyermekekkel az egészségük és testi épségükre vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásformák, az óvodai nevelési év, illetőleg a szorgalmi idő megkezdésekor, 

valamint szükség szerint /foglalkozás, kirándulás, stb./ során életkorúknak és fejlettségi 

szintjüknek megfelelően ismertetni kell! 
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 Az óvoda Házirendjében kell meghatározni, azokat a védő-óvó előírásokat, amelyeket 

a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni a nevelési-oktatási 

intézmény vezetőjének, pedagógusainak, valamint más alkalmazottainak feladatait, a 

gyermekbalesetek megelőzésében, és a baleset esetén /intézményi védő-óvó előírások/ 

 

Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges szempontok: 

 Az óvodások száma összesen 

 Ebből veszélyeztetettek száma 

 Hátrányos helyzetű gyermekek száma, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

száma 

 Három, vagy több gyermekes családban élők száma 

(csonka családban nevelkedők száma elvált, vagy egyedülálló) 

 

A veszélyeztetettség, olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított- magatartás, 

mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi értelmi, 

érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének okai: 

 A szülők alacsony iskolai végzettsége, amelynek nincs munkaerő piaci értéke 

 Anyagi okok 

 Nevelési hiányosságok 

 Erkölcstelen családi környezet /italozás, bűnözés/ 

 Rossz lakásviszonyok 

 Egészségügyi okok 

 A gyermeki személyiségben rejlő okok /fogyatékosság, testi, értelmi, érzékszervi/ 

 Fizikai bántalmazás 

 Szülői felügyelet hiánya 

 Éhezés, nem megfelelő táplálkozás 

 

E sajátos feladatok ellátása érdekében a gyermekvédelmi felelős az alábbi szervezetekkel, 

szervekkel folytat együttműködést. 

 Egészségügy  

 Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Gyámügyi Osztály 

 Nevelési Tanácsadó 

 Pedagógiai Szakszolgálat 

 Tanulmányi Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság 

 Kormányhivatal(Gyámhivatal) 

 

 

Az óvodai felvétel-átvétel eljárásrendjét az intézmény szervezeti és működési szabályzata 

tartalmazza. 
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IV. Az általános iskola pedagógiai 

programja 
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4.1. Az intézményben folyó nevelő és oktató munka céljai 

 

Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és nemzeti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

Alapvető célunk, hogy az intézményünk falai közül keresztény erkölcsiségű fiatalok kerüljenek 

ki, ezért nagy hangsúlyt helyezünk a vallási és erkölcsi nevelésre, az evangéliumi értékrend 

közvetítésére. Ehhez szükséges a szeretet légkörében bizonyos rend, fegyelem, amely 

biztosítja, hogy gyermekeink az óvodáskortól következetes értékközvetítéssel nagykorú 

kereszténnyé váljanak. 

 

a) Korszerű, sokoldalú általános műveltség megalapozása 

 magas színvonalú anyanyelvi kultúra elsajátítása 

 a kommunikációs készség sokoldalú fejlesztése 

 a humán és reálértékek kiegyensúlyozott fejlesztése 

 az absztrakt gondolkodás, a tudományos és a művészeti modellalkotás képességének 

megalapozása, fejlesztése 

 egy idegen nyelv elsajátítása 

 korszerű társadalomtudományos ismeretek megalapozása 

 korszerű természettudományos ismeretek megalapozása  

 

b) Alkotó gondolkodásra és gondolkodva cselekvésre nevelés  

 aktív résztvevője legyen a diák a tanulási – tanítási folyamatnak 

 a tanórákon kiemelt a szerep mind a tanulói mind a tanári kreativitásnak 

 az eredményes tanulási módszerek megismertetése 

 a tudományos kutatás alapjainak, módszereinek elsajátítása 

 a megszerzett tudás hasznosítása önálló produktumok keretében (előadások, projektek, 

pályamunkák, tanulói kísérletek, műhelymunkák, művészeti csoportok)  

 a folyamatos önképzés képességének és igényének kialakítása 

 az önálló véleményalkotási képesség, a logikus érvelés fejlesztése 

 

c) Színvonalas, következetes oktatás céljai 

 a sikeres továbbtanulás megalapozása  

 a tanulók egyéni képességeinek, eltérő haladási sebességének szem előtt tartása  

( csoportbontások, differenciált foglalkozások.)   

 a tehetség korai felismerése és gondozása  

 korszerű informatikai ismeretek átadása és alkalmazása (felhasználói és/vagy 

programozói ismeretek, ingyenes Internet-hozzáférés) 

 a tehetséges tanulók felkészítése a különböző szintű tanulmányi, kulturális és 

sportversenyekre 

 

e) Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – 

erkölcsi értékeknek a továbbadása, amelyek által tanítványaink a szűkebb és 

tágabb közösségük gazdagodását szolgálják. 
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4.2.Az intézményi nevelő-oktató munka feladatai 

 A katolikus óvodáknak és iskoláknak kötelessége vállalni a tanulók személyiségének 

keresztény szellemű formálását. Fontos feladat, hogy segítsük elő a hithez kötődő 

egyéni és közösségi élmények megszerzését. 

 A hitélet erősítését szolgálják: lelkigyakorlat, zarándoklat, lelki-nap, liturgia, közös 

imádság, Szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó 

példák felmutatása. 

 Használható tudás képességének kialakítása 

 A tanulói kíváncsiság felkeltése és fenntartása 

 Önálló ismeretszerzésre nevelés 

 A tanulók problémamegoldó, logikus gondolkodásának, és az összefüggések 

felismerésének fejlesztése. 

 A tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni adottságok, képességek 

kibontakoztatása. 

 Konstruktív, értéket teremtő közösségek létrehozása, ahol fejlődhet a gyermek 

önismerete, és szociális kompetenciái. 

 

4.3.Az intézményi nevelő-oktató munka eljárásai 

 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik a pedagógusaink által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

 Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

 Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

Szokások kialakítását célzó 

módszerek. 

követelés 

gyakoroltatás 

segítségadás 

ellenőrzés 

ösztönzés 

A tanulói közösség 

tevékenységének 

megszervezése és koordinálása. 

Közös (közelebbi vagy 

távolabbi) célok kitűzése, 

elfogadtatása. 

Hagyományok kialakítása és 

ápolása 

 

Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése 

beszélgetés 

tények és jelenségek 

bemutatatása 

A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 
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drámajátékok 

műalkotások bemutatása 

a nevelő személyes 

példamutatása 

A követendő egyéni és csoportos 

minták kiemelése és ezek 

megerősítése, jutalmazása. 

Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása) 

magyarázat, beszélgetés 

A tanulók önálló elemző 

munkája 

A betartandó magatartási 

normák megismertetése. 

Vita 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai:  

 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 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 alapozása; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a művészetek eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani (drámapedagógia, ének, képzőművészet, 

néptánc); 

 az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztése, az 

együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása; 

 az iskolaotthonos nevelés és oktatás - egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni 

képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, a 

kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét; 

 a kreativitás fejlesztése;  

 az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés;  

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

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával; 

 a kortárs kapcsolatok megerősítése 

  elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek 

nyújtása; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználat és az alapvető kommunikációs 

képességek, készségek elsajátítása 

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

megalapozása; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő, kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 
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 növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 

(megfigyelés, kísérlet), 

 új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, 

szerepjáték: az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti 

igényükre; 

 a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, 

konfliktusok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett 

gyakorlatokban és spontán élethelyzetekben is érvényesítik; 

 az iskolában folyó nevelő – oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és 

minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak 

megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. 

 Az eljárások során a projektpedagógia oktatás lehetőségeit is hasznosítjuk. 

 

4.4. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszközei  

 

 minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi 

céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett 

szempont az életkori jellemzők figyelembe vétele; 

 személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság 

elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása; 

 a mentális képességek céltudatos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés 

alapozásával, gyakoroltatásával; 

 az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, 

alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

érvényesül; 

 megismerjük és alkalmazzuk a szociális, életviteli és környezeti kompetencia 

fejlesztésére kidolgozott tanulói és tanári eszközrendszert; 

 a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve 

választjuk ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei illetve országos standardizált 

mérőeszközöket alkalmazunk; 

 nevelési célzatú (nyílt és zárt) csoportfoglalkozás a nevelési problémák megbeszélésére, 

kezelésére; 

 

 

A nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük: 

 A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: az oktatás valamennyi 

módszere, meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép, bírálat, 

önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló; 

 A tevékenység megszervezésének módszerei: csoportképzés, kooperatív 

feladatmegoldás, követelés, megbízás, (ön)ellenőrzés, (ön)értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás; 
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 A magatartásra ható módszerek: 

a) ösztönző módszerek : ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret 

 pl: szóbeli dicséret nyilvános formái: - osztályfőnöki órán, 

osztályközösség előtt, iskolai összejöveteleken (tanévzáró ünnepély, 

ballagás… 

 pl: írásbeli dicséret formái: - osztályfőnöki dicséret, - tagintézmény 

vezetői dicséret-igazgatói dicséret, oklevél, kitüntetés, alapítványi , 

országos szintű elismerések; - osztályozás; - jutalmazás.) 

b) kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés, 

c) gátlást kiváltó módszerek: ezek a módszerek a nevelés sikerét veszélyeztető 

körülmények kizárását célozzák, a negatív viselkedés kialakulását próbálják 

megakadályozni: felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, tilalom, 

, elmarasztalás; 

 

4.5.1. Kompetencia alapú nevelési, oktatási módszerek  

 

„Nem az a faj a túlélő, amelyik a legerősebb, még csak nem is az, amelyik a legintelligensebb, 

hanem , amelyik képes reagálni a változásokra.” (Darwin)  

 

Intézményünkben is szükségessé vált a kompetencia alapú tanulás-tanítás bevezetése, mert az 

utóbbi évtizedben sokat változott: 

 a társadalmi értékrend, 

 a tanulók neveltsége, ismeretei, készségei, tanuláshoz való viszonya, 

 a családi körülmények, lehetőségek, 

 a pedagógiai gyakorlat (a lexikális ismeretek átadása helyett az egész életen át tartó 

tanulásra való felkészítés a cél), 

 az oktatás formai-tartalmi rendszere (szükségessé vált a NAT-ra alapozott, modul 

rendszerű, a modernizációs munkakultúrát megalapozó, integrációra épített nevelő-

oktató munka). 

Összefoglalva: „más” tanulókat „más” céllal, „más” módszerekkel szükséges tanítani. 

Különösen nagy fontosságúak a kisiskolás korban kialakított alapképességek és készségek, 

valamint a kulcskompetenciák fejlesztése. Ennek ki kell terjednie az értő olvasás, a számolási 

és matematikai készségek területére, az idegen nyelv és a szociális kompetenciák fejlesztésére, 

valamint az életpálya építés iskolai fejlesztésének megteremtésére. 

 

 

4.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

  

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, 

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

fogékony lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre. Fiataljaink számára igazi útravaló a 

küldetéstudat kialakulása: „Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5, 14) 
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 Isten különleges módon személyhez szólóan hív minket. A keresztény szemlélet teljes embert 

állítja a gondolkodás középpontjába. Szükséges hangsúlyozni a „kommunikációt” a személy 

csak más személyekkel együtt bontakozhat ki. 

Szent Ágoston etikai szemlélete szerint, szeretet alkotja az erkölcsöt, és vállalja, hogy bár a 

szeretet parancsáról beszélünk, de amit szeretetből teszünk, azt éppen nem a „jutalomért” 

tesszük.  

 

A nevelés célja, hogy a gyermekek személyisége helyes irányban fejlődjön, alakuljon. E munka 

során egyes tulajdonságokat erősíteni kell, míg másokat lefaragni, helyére tenni. A nevelő előtt 

mindig ott lebeg egy személyiségideál, amit igyekszik mind jobban megközelíttetni diákjával a 

nevelés során. Természetesen ez az ideál diákonként más és más. Minden gyermekben más 

értéket lehet felfedezni, mást kell kibontani. Így az általános emberi értékeken túl mindig szem 

előtt kell tartani a csak arra a gyermekre, fiatalra jellemző értékeket is. Így alakul ki egy 

személyes nevelési ideál, amely felé a nevelésnek tartania kell. 

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 állítani. Be kell mutatni, hogy a nyolc 

boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé, hogyan 

szólhatnak az ő nyelvükön is. 

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

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

emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyre érzékenyek. A nevelőhöz való viszony is 

sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti kapcsolatig. 

Nagyon fontos - a hitre, reményre, szeretetre nevelés. 

Ezt fejezi ki a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársaimat, mint 

saját magam. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony lesz a szentre, az igazra, 

a jóra és a szépre. 

 

Intézményünk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle tanórai és tanórán kívüli tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 

A tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

a. A tanulóink erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. A tanuló lássa azt, hogy erkölcsi énjének alakítása, még ha nehéz is javára 

válik. 

 

b. A tanulóink keresztény nevelése. 

Feladata: Az evangéliumi értékrend elsajátítása, a hit ébresztése és fejlesztése, hogy 

diákjaink a keresztény közösség aktív tagjai legyenek, nagykorú keresztényekké 

váljanak. 

 

c. A tanulóink értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 
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képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 

kialakítása. 

 

d. A tanulóink közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 

e. A tanulóink érzelmi nevelése. 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagunkra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

 

f. A tanulóink akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 

igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség 

kialakítása. 

 

g. A tanulóink nemzeti nevelése. 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

 

h. A tanulóink állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a 

közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

 

i. A tanulóink munkára való nevelése. 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

 

j. A tanulóink egészséges életmódra történő nevelése. 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása 

 

4.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 
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A tanulók közösségben illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.  

 

4.3.1.A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

a. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének 

tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.  

 

b. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró személyiségének lassú átalakulásától az autonóm 

önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé válásig. 

 

c. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 

hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért 

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

d. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a 

tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók 

a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 

vesznek, és ott a közösségi együttéléshez, szükséges magatartáshoz és viselkedési 

formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.  

 

e. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

Közös imádságok, liturgiák. 

 

 

4.3.2. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok 

 

A tanórán részt vevő tanulók egy osztályközösség tagjai, akiket: a közösségi érdek, a közös cél, 

a közös értékrend és a tudat tart össze. Célunk valódi közösséget formálni, amely 

 a közös cél érdekében hajlandó a közös értékrend elfogadására, 

 képes az iskola szervezett keretein belül ennek megfelelően viselkedni, munkálkodni. 

 

 



95 

 

4.3.3. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

 

A tanórán kívüli foglalkozások a közösségfejlesztés kötetlenebb tevékenységi formái, és a 

közösen átélt kirándulások, túrák, lelkigyakorlatok, zarándoklatok, a szabadfoglalkozások 

érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. 

Feladata: 

 nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére  

 átgondolt tervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a 

különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, 

erősítsék a közösséghez való tartozás érzését, 

 ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a 

közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek, 

 a sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, énekkari, képzőművészeti 

stb.) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez, 

 a kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti 

felelősség érzését. 

Ünnepek, hagyományok 

 

a. Az iskola vallási élete, ünnepei, hagyománya 

 

Az iskola és kollégium hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. A 

mindennapi életbe beépülő lehetőségek: 

 A tanévet közös ünnepélyes Szent Liturgiával kezdjük és fejezzük be. 

 Napi ima: a tanítás kezdetén és végén a tanulók az éppen azt az órát tanító 

pedagógussal közösen imádkoznak. 

 A szülői értekezleten az iskolalelkészek szólnak a szülőkhöz a vallásos neveléssel 

kapcsolatos feladatokról, nevelési elvekről. 

 Az egyházi kiadású könyvek vásárlásával próbáljuk az iskola könyvtárát bővíteni. 

  Az iskolarendszeresen járatja a katolikus újságokat, folyóiratokat.  

 Az osztályfőnöki órák tematikája a katolikus kerettantervre épül  

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

célja a hit ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra vezetése. Hisz a 

megtanult hittételek csak megalapozott Istenkapcsolatban nyernek életet és 

értelmet. Ezért a hitoktatás "alapvetően különbözik a többi tantárgy oktatásától, 

mert nemcsak az a célja, hogy az értelmet elvezesse a vallási igazságokhoz, hanem 

az egész embert Krisztus tanítványává tegye." (Kat. Isk.50.) Ezt csak a személyes 

példaadással, imával és türelemmel lehet elérni. Mindig tekintettel kell lenni a 

gyermekek életkorára, és eddigi vallási műveltségükre. S ha mindent megtettünk, 

akkor is Isten kegyelme ad minden fejlődést a diákok lelkében. 

 

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az intézmény életében. Megünneplésük 

szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és 
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magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep 

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

adnak. 

Az egyházi ünnepek, megtartása elősegíti a tanuló vallásos életének elmélyítését. Meg kell 

tanítani, ünnepelni a tanulókat, ne csak a ruhájuk legyen ünneplő, hanem a lelkük is. 

A keresztény ünnepek megünneplésére nagy hangsúlyt kell helyezni, ünnepeket mindig meg 

kell, hogy előzze a készület, az odafigyelés, a ráhangolódás. Ebben nagy szerepük van a lelki 

atyákon kívül az osztályfőnököknek. 

Természetesnek tartjuk, hogy egyházi iskolában, a tanulók számára napközben is kötelező 

legyen a keresztény köszönési mód, a belépő vendég is érezzen meg valamit az iskola 

szellemiségéből. 

 

b. Ünnepeink 

 A tanév jeles napjai 

 tanévnyitó, tanévzáró 

 lelki napok, lelki gyakorlatok, zarándoklatok 

 iskolanapok: fecskeavató, iskolai diáknap, farsang,   

  ballagás, kulturális fesztivál, családi nap  

  közös lelki programok szülőknek, tanároknak, diákoknak 

 anyák napja, pedagógus nap 

 karácsonyi koncert 

 „Kis éji zene” tanévzáró koncert 

 

c. Egyházi Ünnepek 

 szept. 8.  Szűz Mária születése 

 szept. 14.  A Szent Keresztfelmagasztalása 

 okt. l.  Az Istenszülő oltalma 

 okt. 8.  Magyarok Nagyasszonya 

 nov. 1.  Mindenszentek 

 nov. 2.  Halottak napja 

 nov. 5.  Szt. Imre 

 nov. 8.  Szt. Mihály és Gábor főangyal 

 nov. 21.  Az Istenszülő templomba vezetése 

 dec. 6.  Szt. Miklós 

 dec. 8.  Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 

 dec.25.  KARÁCSONY - Jézus születése 

 dec. 26.  Szűz Mária istenanyasága 

 dec. 27.  Szent István vértanú (az egyházmegyénk védőszentje) 

 jan. 1.  Jézus névadása, Nagy Szent Bazil 

 jan. 6.  Vízkereszt 
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 jan. 30.  Három főpap 

 febr.-márc.ápr. NAGYBÖJT, HÚSVÉT 

 márc. 25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony 

 ápr. 23.  Szent György nagyvértanú 

 május  Mennybemenetel (áldozócsütörtök) 

 máj.-jún.   PÜNKÖSD 

 

d. Állami ünnepek 

 január. 22  A magyar kultúra napja 

 február 25. Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

 április11.  A költészet napja 

 április 16.  A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 június 04.  Összefogás napja 

 október 6.  Aradi vértanúk 

 október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

 

e. Az ünneplés módjai:  

 megemlékezés (tanítási órán, osztályfőnöki órán, iskolai szinten) 

 iskolai ünnepély, 

 zarándoklat, 

 hangverseny, 

 színdarab, 

 tanítási szünet:  

o kirándulás 

o vetélkedők  

o találkozás neves személyiségekkel 

 

Az általános iskolában öt napos tanítás van.  

 

4.3.4.A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

 

A diákönkormányzat érdekérvényesítő funkciója mellett hangsúlyozott szerepet kap az 

öntevékenységre, önszerveződésre való nevelés is, melynek keretében a tanulók a pedagógusok 

segítségével saját fejlettségüknek megfelelő szinten, önállóan intézik saját ügyeiket. 

A diákönkormányzatnak célirányos tevékenységéhez szervezettségre van szüksége. 

Demokratikus úton választja tisztségviselőit, hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a 

közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, határozathozatalra. 
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Feladatai: 

 olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem 

sértik az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak, 

 a kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, 

közösségépítő tevékenységek fejlesztése, 

 a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése, 

 olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket 

keltenek a közösség tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség, 

 a közösség iránti felelősségérzet, felelősségtudat kialakítása, fejlesztése, 

 a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése, 

 olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének 

sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. 

 

4.3.5. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

 

A szabadidős tevékenységek olyan örömöt adó munkaformák köré szervezett foglalkozások, 

amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz, és hatása 

nemcsak a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskola más területeire is. 

A tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre kell építeni. 

Feladata: 

 jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a 

tevékenységet segítő külső szakemberekkel, 

 olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem 

tevékenységük által elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket,  

 a csoporton belüli kapcsolatok erősítése, 

 a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az 

önfegyelem fejlesztése, 

 a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása, az együttműködés megalapozása, 

fejlesztése, 

 olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív 

irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére 

 

4.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

4.5.1 A pedagógusok helyi feladatai  

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

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

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
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 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 felelősségteljes tankönyvrendelés, tartós tankönyvek kezelése 

 

4.5.2 Az osztályfőnök feladatai 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

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

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

osztály szülői munkaközösségével.  

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

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

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, ellenőrzők, bizonyítványok 

megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 
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 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 családlátogatásokat tesz szükség szerint 

 

4.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek 

4.6.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 

a. A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással és egyéni 

tehetséggondozással történik. 

b. A tehetséggondozás területei: 

b. differenciált osztálymunkában megvalósított tehetséggondozás 

c. differenciálást szolgáló tanórai foglalkozások, ezen belül különösen a csoportbontás , 

d. csoportos vagy egyéni tanórán kívüli foglalkozások, ezen belül különösen a szakkörök, 

sportkörök, versenyre felkészítő foglalkozások. 

e. művészeti tevékenységek (zene-, táncoktatás, énekkar), 

f. kézműves foglalkozások, 

g. felvételi előkészítők, továbbtanulás. 

h. kulturális rendezvények. 

i. sport-és tanulmányi versenyek  

j. mesemondó verseny, vers- és prózamondó verseny 

a. Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás 

módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, 

fejlesszék kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. 

b. Pedagógusaink a tehetséges tanulókkal való külön foglalkozást beépítik nevelő-oktató 

munkájukba, tanórai foglalkoztatásukat a tehetséggondozás feladatainak 

figyelembevételével tervezik és végzik. 

c. A csoportbontások, és emeltszintű órák rendszerét az iskolánk helyi tanterve rögzíti. 

d. Tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások szervezésére fordítjuk az iskolánk 

számára rendelkezésre álló – a közoktatási törvényben biztosított – órakeretből a nem 

kötelező tanórai foglalkozások szervezésére fel nem használt órakeretet. 

e. A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás- szervezési 

eljárások alkalmazása:  

 differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív technikák 

 projektmódszer 

 tevékenységközpontú pedagógiák 

 bizonyos területeken a tehetséges HH és HHH tanulók célirányos fejlesztése. 
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4.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

4.6.2.1 Lemaradó, gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása 

 

a. Iskolánk a kimagasló tanulmányi teljesítményt nyújtó tanulók fejlesztése mellett 

figyelmet fordít a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatására is. 

b. Tanulási kudarcnak tekintjük, ha a tanuló a tanév végén vagy félévkor valamely 

tantárgyból elégtelent kap, illetve tanév végi vagy félévi osztályzata az előző tanév végi 

osztályzatához képest jelentősen – legalább két jeggyel – romlik. 

c. A tanulási kudarcok megelőzése érdekében minden pedagógusunk a továbblépéshez 

szükséges tudásszint felmérésével kezdi minden tanév elején a tantárgya oktatását, ha 

ennek tananyaga korábban oktatott ismeretekre épül. Az eredményektől függően 

ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozásokat épít be a tanmenetébe a szükség 

szerinti óraszámban, illetve szükség esetén tervezi és alkalmazza a felzárkóztatás egyéb 

formáit. 

d. A felzárkóztatás formái: 

a. tanórai ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozások, 

b. tanórai felzárkóztatás, differenciált osztálymunkában, 

c. tanórán kívüli egyéni vagy csoportos felzárkóztatás. 

e. Minden szaktanárunk, akinek a tanulócsoportjában tanulási kudarcnak kitett tanuló 

tanul, vagy a tanulócsoportba ilyen tanuló kerül, egy félévre szóló, felzárkóztató 

programot készít az érintett tanulók felzárkóztatásának segítésére. A felzárkóztató 

program tartalmazza: 

f. a tanulási kudarcnak kitett tanulók nevét, és tanulónként a tanulási kudarc feltételezett 

okát (pl. munkafegyelemmel, szorgalommal, egyéni képességekkel kapcsolatos 

probléma stb.), 

g. Az a felzárkóztató program keretében elérni kívánt fejlesztési célt (pl. tanulási 

módszerek fejlesztése, hiányzó ismeretek pótlása, képességek, készségek fejlesztése 

stb.), 

h. a felzárkóztató program keretében tervezett tevékenységeket (pl. differenciált 

osztálymunkában történő egyéni foglalkoztatás, tanórán kívüli felzárkóztatás, 

családlátogatás, szülővel való kapcsolattartás, stb.). 

i. A felzárkóztatás sikerét osztályozó értekezleteken minden érintett tanulónál egyénileg, 

illetve a félévi és tanév végi nevelőtestületi értekezleteken összesítve is értékeljük. 

j. A lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és rendszerszerű 

felzárkóztatásának biztosítása.  

k. Ennek érdekében:  

 A differenciált oktatás keretében a felzárkóztatás segítése.  

-  Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, 

tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása. 
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4.6.2.1 Sajátos nevelést igénylő tanulók felzárkóztatása 

Azok a diákok, akik testileg-lelkileg normálisan fejlődő társaikhoz képest eltérést mutatnak; 

többségükben olyan szociális közegből kerülnek iskolánkba, ahol nem biztosított az egészséges 

pszichés fejlődés. 

 

Típusai: 

 testi fogyatékosok (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi, ép intellektusú autista, 

halmozottan fogyatékos) 

 érzékszervi fogyatékosok ??? ez kell –e, hogy benne legyen 

 beszédproblémával küzdők (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő 

funkció, vagy viselkedési fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és 

súlyos rendellenessége ) 

 dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás ( megismerő funkció, vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége 

miatt ) 

 FIMOTA ( figyelemkoncentrációs zavarral küzdő, mozgáskoordináció- hiányos, hipo-

hiperaktív) 

 hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók, 

 BTM –es növendékek, 

 integráltan oktatható, tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos tanulók. 

 

A tanulási kudarccal küzdő gyerekeknél általában tanulási zavarok jelennek meg. Az 

olvasás, írás, matematika elsajátítását az iskolai tanulás során alapvetően nehezítik a 

részképesség zavarok. A tanulási zavarok korrekciója komplex, átfogó program. 

 

Iskolánkban a gyerekek részére differenciált módszerekkel fejlesztő foglalkozásokat 

szervezünk, fejlesztő pedagógus /gyógypedagógus/ irányításával, a gyermek saját értelmi 

szintjére való felzárkóztatás céljából. Pótoljuk teljesítménybeli lemaradásait, sikerélményt 

biztosítva. 

A munka alapelve az osztálytanítók munkájának segítése a gyermek képességeihez, 

szükségleteihez való alkalmazkodás. Olyan tevékenységekkel, amelyek a hagyományos 

szervezeti keretek között nehezen megvalósíthatók. 

A fejlesztő pedagógus a tanórával párhuzamosan egyéni vagy kiscsoportos /2-3 fő/ 

foglalkozásokat tart. Ezek a foglalkozások nem azonosak a korrepetálásokkal, de 

egyenértékűek a tanítási órákkal. Olyan alapkészségek fejlesztését végzi, amelyek a gyermekek 

iskolai teljesítményét javítják. 

A hagyományos alternatív pedagógiai fejlesztő eljárások a gyermek személyiségéhez 

alkalmazkodva. 

Célunk, hogy a gyermekek, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek, minél hamarabb 

megsegítést kapjanak. Ennek érdekében, minden első osztályos tanulót szeptember 2-3. hetében 

vizsgálóeljárások segítségével szűrjük. 
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Vizsgáló-eljárások: 

A mérések eredményei alapján a gyerekekkel fejlesztő foglalkozások keretein belül a fejlesztő 

pedagógus foglalkozik. Egyéni képességeiket, haladásukat figyelembe véve, dokumentálva. 

Szükség esetén logopédus, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint Tanulási Képességet 

Vizsgáló Rehabilitációs Bizottság szakvéleményét kérjük munkánk eredményes végzése 

érdekében. Fejlesztésüket, értékelésüket a szakvéleményben foglaltak alapján látjuk el. 

Megteremtjük az SNI tanulók inkluzív nevelésének-oktatásának feltételeit a fogyatékosság 

típusának megfelelően. 

 

 A fejlesztés főbb területei : 

a. 1.Mozgásfejlesztés:      - nagymozgások 

b. finommozgások 

c. Testséma fejlesztés 

d. Téri tájékozódás fejlesztése 

e. Percepciós fejlesztése: -vizuális 

                                         - auditív 

                                         - idő 

                                         - verbális 

                                         - taktilis 

                                         - emlékezet 

                                         - figyelem 

                                         - gondolkodás 

 f.  Játék, mint fejlesztő eszköz 

4.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők tanulók segítése 

A nevelés folyamatában bekövetkező sikertelenség a legkülönbözőbb okok 

véletlenszerű egyidejű összetalálkozására vezethető vissza.  

A magatartási és tanulási zavarok nem választhatók el élesen egymástól. Ha a tanuló 

nem tud megfelelni az otthoni vagy az iskolai magatartási, tanulmányi követelményeknek, az 

előbb-utóbb kudarchoz vezet, mely megrendíti a személyiség önmagába vetett hitét, félelem 

alakul ki benne, túlzottan óvatossá válik, igyekszik kerülni a kockázatot, s mindez csökkenti a 

teljesítményét.  

A kudarc szerves része a szocializációs folyamatnak. Sokféle okból következhet be és 

igen sokféleképpen nyilvánul meg.  

Évről-évre növekszik az ép intellektusú, de beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdő, illetve nem autista más fogyatékkal élők száma, akiknek fokozott és többirányú 

pedagógiai segítségre, iránymutatásra van szükségük. 

A probléma kialakulásának meghatározó okai: 

 kisgyermekkori egészségügyi problémák, 

 rossz életkörülmények, a szülők magatartása, 

 az elhanyagoltság, 

 kevés idő eltöltése a családi környezetben stb. 
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Célok:  

 A tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók egyenértékűként való 

beolvasztása az iskolai közösségbe - a megkülönböztetés minden negatív hatásától 

mentesen.  

 A speciális és többirányú pedagógiai fejlesztőmunka következményeként a hátrányok, 

zavarok fokozatos csökkentése: a felzárkóztatás.  

 A felső tagozatban - a normál osztályban - folytatható eredményes tanulmányi munka 

megalapozása.  

 Fokozatos együttműködés kiépítése a szülőkkel, a Nevelési Tanácsadó szakembereivel 

(logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus), a pedagógus 

továbbképzések ez irányú támogatása.  

 A tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményezőkészségének, 

csoportmunkára való alkalmasságának kialakítása 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

 Rendkívül fontos a szülővel, a családdal való kapcsolatfelvétel, illetve bizalmuk 

elnyerése. 

 Pedagógiai tevékenységeink során törekszünk a közösség egységgé formálására, a 

másság elfogadására, a közösség helyes érték – és normarendszerének kialakítására. 

 Pedagógiai munkánk első lépése, hogy felismerjük a már kialakult zavarokat és 

megkeressük ezek kiváltó okát, 

 Megismerjük a gyermek családi hátterét, szociális körülményeit. A családtagok 

szokásait, életrendjét. 

 A probléma megoldásába bevonjuk a gyermek szüleit. 

 Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a megfelelő magatartásmódok kialakításában, illetve 

a magatartási problémák kezelésében a pedagógusok és iskolalelkészek személyes 

hatását, személyiségük közvetlen befolyását és azt a viszonyt, amelyet a tanulókkal 

kialakítanak. 

 Szakember segítségének kérése: ifjúságvédelmi felelős, pszichológus, gyermekorvos, 

pszichológus, logopédus, védőnő, gyermekjóléti szolgálat, stb. 

  Kapcsolat kiépítése a Nevelési Tanácsadó munkatársaival, a tanulási képességvizsgáló 

Szakértői Bizottsággal 

 A tanulóval való egyéni bánásmód, beszélgetések, személyre szabott, nevelő szándékú 

feladatok adása. 

 A szabályok be nem tartása esetén következetes bánásmód, szankciók. 

 Különféle lehetőségek ajánlása a szabadidő hasznos eltöltésére. 

 Szociális helyzetfelmérés, lehetőség szerinti segítségnyújtás. 

A feladat elsősorban a megelőzés, illetve a már kialakult problémák megoldása. A beilleszkedés 

és a már kialakult probléma szempontjából több területen más-más feladataink vannak. 

Fejleszteni kell a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési, kapcsolatépítési 

képességét, szerepelni tudását, konfliktuskezelői képességét. 
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A fejlesztés színterei az iskolai, az osztályközösségi, a hitéleti programok. 

 

1) Megelőzés szempontjából: 

 

A gyermeknevelésben érintett felnőttek kapcsolatában 

 A leendő elsőosztályos óvodás óvónője és a majdani tanító konzultációja. 

 A szülők és a tanító kölcsönös bizalmon alapuló együttműködő kapcsolatának kiépítése. 

(Családlátogatás, fogadó órák, közösségi rendezvényekben aktív szülői részvétel.) 

 

A gyermekközösségen belül 

Az osztályközösség kialakításakor a következő értékek előtérbe helyezése, gyakoroltatása: 

 figyelmesség 

 segítőkészség 

 türelem 

 megértés 

 

  

2) Már kialakult probléma esetén: 

A gyermeknevelésben érintett felnőttek kapcsolatában 

A szülők, a pedagógus és egyéb szakemberek közötti rendszeres, őszinte kommunikáció a 

közös cél elérése érdekében. Egymás munkáját segítő és erősítő kapcsolat kialakítása. 

A gyermekközösségen belül 

A gyermek pozitív megnyilvánulásainak azonnali dicsérete, elismerése, kiemelése. 

A problémás gyerek is tehetséges valamiben, érdeklődik valamilyen műveltségi terület 

iránt. Ezt kell megtalálni, ebben a tevékenységében kell megerősíteni, a fölösleges energiáit 

ebbe az irányba kell fordítani. 

Fokozott szerep hárul az osztályfőnökre, lelki vezetőre, gyermekvédelmi megbízottra, akik csak 

a családdal együtt tudnak igazán eredményt elérni. 

4.6.4 A gyermek- és  ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek 

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

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

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

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

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

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

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, 

mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó 

lesz.  
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Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára 

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

 

Az intézményben gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst alkalmazunk. Munkája során 

személyes, közvetlen kapcsolatot tart a diákokkal. Folyamatosan konzultál az érintett 

osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. 

1. szükség esetén felveszi a kapcsolatot: 

 a szülőkkel 

 nevelési tanácsadóval 

 gyermekjóléti szolgálattal 

 családsegítő szolgálattal 

 polgármesteri hivatallal 

 gyermekorvossal 

 gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel 

 iskolalelkésszel 

 alapítványokkal 

2. Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, gyors és hatékony megszüntetésében. 

3. A tanulók fejlődését veszélyeztető okok feltárása a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

az osztályfőnökök, és az osztályban tanító tanárok feladata, melynek során kiszűrik a 

hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket, akik bármi miatt válságba 

vannak, testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésük veszélyeztetve van. 

 

4. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata: 

 A pedagógusok, a szülők, vagy gyermekek jelzése, a velük folytatott beszélgetés 

alapján megismert veszélyeztetett gyermekeknél – a veszélyeztető okok feltárása 

érdekében – családlátogatáson megismerni a gyermek családi környezetét. 

 Gyermekbántalmazás gyanúja esetén vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató 

értesítse a gyermekjóléti szolgálat. 

 A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. 

 A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az intézmény 

igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres 

vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a 

támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében, 

 Az óvodában és az iskolában a tanulók, és szülők által jól látható helyen közzéteszi 

a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti 

szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon stb.) 

címét, illetve telefonszámát. 

 Az intézmény nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 

feladatai keretében egészségnevelési, ennek részekén kábítószer-ellenes program 
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kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése. Szükség esetén 

intézkedés megtételének kezdeményezése az iskola igazgatójánál, a tanulók, a 

szülők és a pedagógusok tájékoztatása. 

 Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, 

hol és mikor fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatot, ellátó intézményt kereshetnek fel. 

5. A gyermek- és ifjúságvédelmi munka keretében az osztályfőnökök feladatai különösen: 

 évfolyamismétlő vagy más iskolából átvett tanulók beilleszkedési problémáinak 

feltárása, beilleszkedésük segítése, 

 Az intézmény centrikus gyermekvédelemmel szemben napjainkban a problémák 

korai felismerése a legfontosabb. 

 a veszélyeztetettség mielőbbi felismerése érdekében figyelje a gyermek 

személyiségében, iskolai munkájában, környezetében, életmódjában a 

veszélyeztetettségére utaló vonásokat. 

 az osztályközösség mindennapos munkájában az átlagostól eltérően viselkedő 

tanulók kiemelt kezelése. /dacos, agresszív, féktelen, illetve visszahúzódó, gátlásos, 

szorongó diák/ 

 a gyerekek illetve szüleik figyelmének felhívása szociális jellegű támogatásokra 

(étkezési hozzájárulás, beiskolázási segély, tankönyvtámogatás), 

 kapcsolatfelvétel a veszélyeztetett gyermekekkel és szüleikkel egyéni beszélgetés, 

szükség esetén családlátogatás útján, 

 a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásának 

folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése; 

 információk nyújtása, melyek segítségével a jogi, egészségügyi, szociális és 

társadalmi problémákat és azok megoldásait jobban megismerhetik, 

 a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása és 

megszüntetése érdekében kapcsolattartás a szülővel, közreműködés az osztályban 

tanító tanárokkal és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. 

6. Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 felzárkóztató foglalkozások, 

 a tehetséggondozó foglalkozások, 

 az indulási hátrányok csökkentése, 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

 a pályaválasztás segítése, 

 a személyes és egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

 a családi életre történő nevelés, 

 az iskolai étkezési lehetőségek,  

 a tanulók szabadidejének szervezése, 

 a tanulók szociális helyzetének javítása, 

 a szülőkkel való együttműködés, 
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 tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

4.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

1. A tevékenység célja, segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik 

szociális körülményeiket tekintve, a családi mikrokörnyezetükből adódóan, a családon 

kívüli környezet miatt, tartós betegségük miatt vagy egyéb okból hátrányos helyzetűek, 

így különösen: csonka családban felnövő gyermekek vagy munkanélküli szülők 

gyermekei. 

2. A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

 felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése, 

 napközis, tanuló szobai ellátás biztosítása; 

 szülők, családok életvezetési gondjainak segítése 

 hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz, táborozásokhoz, erdei iskolákhoz, 

 lelki beszélgetések, lelkigyakorlatok – papokkal 

 drog- és bűnmegelőzési programok szervezése, 

 mentálhigiénés programok szervezése, 

 pályaorientációs tevékenység, 

 felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, családlátogatásokon, 

 pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. 

 

3. A szociális hátrányok enyhítését, segítő tevékenységet intézményünk gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőse tervezi, szervezi és koordinálja, feladatait az osztályfőnökök, 

bevonásával végzi. 

 

4.7 A tanulók részvétele az intézmény döntési folyamataiban   

 

Az intézmény tanulói a törvény adta lehetőségekhez mérten vesznek részt az iskola döntéseinek 

folyamatában, ezt a diákönkormányzat keretei között tehetik meg: 

 A tevékenységét a szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon végzi. 

 A DÖK munkáját egy pedagógus segíti, akit az igazgató bíz meg 5 évre. 

  

Az intézmény támogat minden olyan egyéni és csoportos kezdeményezést, amely a 

pedagógiai program alapelveivel összhangban van, és ami a diákok reális igényeit elégíti ki. 

A diákönkormányzat tisztségviselői, osztályképviselői meghívás alapján vehetnek részt az 

iskolavezetőségi és nevelőtestületi értekezleteken. 

A Diákönkormányzat megbeszélésein rendszeresen részt vesz a diákönkormányzat munkáját 

segítő pedagógus. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus tájékoztatja a diákok 

vezetőit az aktuális feladatokról. A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus rendszeresen 

tájékoztatja az igazgatót a DÖK üléseken felmerülő kérdésekről, véleményekről, javaslatokról. 
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A tanévzáró értekezleten a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus értékeli a DÖK 

munkáját. 

 

Az iskola döntéshozatali folyamatában a DÖK véleményét minden esetben ki kell kérni: a 

jogszabályban meghatározott esetekben. 

 

4.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

4.8. 1  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

A gyermekek, diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

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

az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják. 

 Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta 

egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az 

osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat. 

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

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

nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

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

folyamatosan tájékoztatják. 

4.8.2  A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

4.8.2.1 A szülőkkel való kapcsolattartás formái 

a. Szülői értekezlet 

Tanévenként legalább három szülői értekezletet tartunk. A szülői értekezletet az osztályfőnök, 

csoportvezető tartja a szülők aktív bevonásával. 

 

A szülői értekezletek témái: 

 a pedagógiai program, 

 az éves munkaterv, 

 a házirend ismertetése. 

 az osztály/csoport tanulmányi helyzete, 

 a pedagógiai program megvalósulása az adott időszakban és az abból eredő 

feladatok a közeljövőben, 

 a szülői értekezletre témát javasolhatnak a szülők, diákok és a tanárok is, 

Osztály/csoport éves munkatervébe csak olyan vehető be, melynek anyagi kihatását a szülők 

kétharmada vállalta.  
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b. Fogadóóra 

Évente két alkalommal tartjuk. A szülők bármelyik szaktanárt megkereshetik és 

tájékozódhatnak a gyermekük előmeneteléről. Segítséget kaphatnak a felkészüléshez, 

gyakorláshoz, valamint betekintést nyerhetnek gyermekük írásbeli munkájába, felméréseibe. 

 

 A tanárok órarendjében heti egy alkalommal délelőtti fogadóóra megjelölése kötelező, 

amikor is a szülő (előzetes jelzés nélkül is) felkeresheti a pedagógust. A fogadóórákon 

lezajló beszélgetéseknek az a célja, hogy a tanulók személyiségjegyei az alapelveinkkel 

összhangban fejlődhessenek. 

 

 Ha a tanár- diák-szülő vagy az igazgató – szülő - tanár kapcsolatban konfliktus lép fel, 

a tanár, illetve az igazgató gondoskodik arról, hogy mindhárom érintett fél együtt üljön 

le és keressék a megoldást a konfliktus feloldására. 

 

A kapcsolattartás egyéb formái: 

 az ellenőrző könyvön, telefonon, levélen keresztül, 

 az iskolai rendezvényeken, foglalkozásokon való részvétel alkalmából, 

 szükség esetén családlátogatáson, 

 iskola honlapja, facebook-csoport 

 iskolaújság 

 

A nevelés hatékonyságát növelő programok: 

 

 A családi nap . A szülők számára ez ismerkedési lehetőség a tanárokkal, 

egymással, az intézménnyel. 

 Nyílt napok szervezése. A leendő diákok és szüleik első benyomásaikat ezeken az 

alkalmakon szerzik, s nem mindegy, hogy milyen hírünket viszik otthoni 

környezetükbe. 

 A jótékonysági bál szervezése és támogatása. 

 Kultúrális fesztivál 

 Közös sportdélután 

 

 4.8.2.3 A szülői részvétel az intézmény életében 

Az intézmény feladata, hogy lehetőséget teremtsen a szülő számára, hogy jogait 

gyakorolhassa, illetve, hogy a szülőt segítse kötelessége teljesítésében. E feladatok 

megvalósítását teszi lehetővé a szülők bevonása az iskolai közéletbe. 

a. Az iskola biztosítja, hogy a szülők már az iskolaválasztás időszakában megismerkedhessenek 

az iskola pedagógiai programjával, nevelési és oktatási célkitűzéseivel, módszereivel, 

eszközeivel.  

b. A szülők a szülői munkaközösségen keresztül nyilváníthatnak hivatalosan véleményt az 

iskolában folyó oktatási és nevelési munkáról (írásban is). 

c. A szülők jogaiknak személyesen, meghatalmazott képviselő által szerezhetnek érvényt. 
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d. A nevelőtestület a közvetlen kapcsolat több módját is kínálja a szülők számára: 

 családi nap, 

 fogadóóra, 

 családlátogatás, 

 szülői értekezlet,  

 összevont szülői értekezlet,  

 nyílt nap (novemberben és februárban) 

 tanítási óra megtekintése (bármikor, ha a szaktanár jóváhagyja), 

 óvodai/iskolai rendezvények látogatása, 

 osztályfőnöki vagy egyéb szaktárgyi óra, délutáni foglalkozás megtartása, 

 kirándulás szervezése, azon való részvétel, 

 családi, szülői lelkigyakorlatok. 

 A pályaorientációs munka során előadást tarthatnak, diákköröket vezethetnek, 

rendhagyó tanórát tarthatnak. 

 Tanulmányi vagy egyéb kirándulásokon, tanulmányi versenyeken kíséretet láthatnak el. 

 Szorgalmazzuk közös tanár, szülő, diák kirándulások szervezését. 

 Az intézmény minden olyan szülői kezdeményezést szívesen fogad, amely a pedagógiai 

program megvalósulását segíti, és lehetőségeihez mérten támogatja. 

 A szülő anyagi támogatóként is részese lehet az iskolai közéletnek. Arra az iskola 

alapítványa lehetőséget nyújt. 

  A szülők megnyerése, szemléletformálása az együttműködés növelése érdekében a 

kooperatív technikák alkalmazása (szülői értekezlet). 

 A HH és HHH tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

4.9.Az általános iskola helyi tanterve 

 

 

 

4.9.1 A választott kerettanterv megnevezése  

 

A Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola helyi tanterve az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet által összeállított kerettantervnek a Katolikus Pedagógiai és Szervezési és 

Továbbképzési Intézet kerettantervének – 2011. évi CXC törvény a köznevelésről , 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (mellékletei 

a kerettantervek, óraszámok) adaptációja. 

A helyi tanterv tartalmazza az egész napos iskola nevelési-oktatási programját. 

 

A Helyi tanterv meghatározza: 

 az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, 

 a nevelő-oktatómunka megszervezésének módját, időkeretét, fenntarthatóságának 

meghatározását 

 az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 

 az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, 

továbbá- jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma 

értékelésének, minősítésének formáját, 

 moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését, valamint beszámítását az iskolai 

évfolyam sikeres befejezésébe, 

 az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét, 

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

 

4.9.2. A tantervválasztás (tantervkészítés) szempontjai 
 Feleljen meg a NAT alapján készült Kerettantervi előírásoknak. 

 Alkalmazkodjon az iskola tárgyi és személyi feltételeihez 

 Összhangban legyen  a görögkatolikus értékrenddel 

 Tartalmazza az iskola hagyományait. 
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A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – alsó tagozat 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – felső tagozat 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret 
1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 
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Óraterv a kerettantervekhez – felső tagozat 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 
 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom  

Matematika  

Fizika B  változat 

Kémia B  változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat  

Ének-zene alsó tagozat  

 

4.9.3. A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

Óraterv a helyi tantervhez – alsó tagozat 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 6+1 

Idegen nyelvek     0+2 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4 4+0,5 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1+0,5 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika     

Szabadon tervezett órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Óraterv a helyi tantervhez – felső tagozat 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3+1 3 3+1 

Matematika 4 3 +1 3+1 3+1 
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Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2+1 2     

Fizika     1,5 1,5 

Kémia     1+1 2 

Biológia-egészségtan     2 1+1 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

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

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret 
1 0+1      

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  0+1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A magyar nyelvtan és irodalom tantárgy követelményeinek való megfelelés értékelése illetve 

minősítése külön történik magyar irodalomból és magyar nyelvtanból. 

A választott, választható tanórákon illetve a tanórán kívüli foglalkozásokon történő részvételről 

a beiratkozott tanuló szülője, gondviselője a tantárgy illetve foglalkozás óratervi indulása előtt 

írásbeli nyilatkozatot tesz. Az iskola a választható órák indítását csoportonként minimum 10 

tanulói igény esetén biztosítja.  

A kötelező kerettantervi óratervekben szereplő tantárgyakhoz kapcsolódó, azok óraszámát 

megemelő választható tanórákon a törzsanyag ismeret- és készségrendszerének jártasság illetve 

alkalmazási szintre történő elmélyítése a cél. 

 Ezen órák tevékenységrendszere éves foglalkozási tervben kerül meghatározásra. 

4.9.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei  
 

a. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyeket az oktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. Kivételt képeznek például 

a hittanoktatáshoz használt taneszközök. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál 

egyéb eszközökre is szükség van (például: tornafelszerelés, rajzfelszerelés, stb.) 
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b. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola Helyi tanterve 

alapján. 

 

c. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanévben a 

bizonyítványok kiosztásakor levélben tájékoztatjuk.  Belépő tanulók esetében lehetőség szerint 

fénymásolással vagy könyvtári kölcsönzéssel biztosítjuk. A taneszközök beszerzése a tanév 

kezdetére a szülők kötelessége. 

 

d. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

- A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének úgy tartalmilag, mint formailag! 

- Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatók. 

- A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

- A tankönyv akkor jó, ha  

 megfelel a tanulók életkori sajátosságainak, 

 tartalma megadja a tantárgy jellegét, 

 ismeretében reálisan tervezhetők a tantárgy tanításához szükséges időkeretek, 

 témakörei kapcsolódnak a tanterv fő egységeihez, 

 tartalma alapján meghatározhatók az alapfogalmak, összefüggések, követelmények, 

 differenciálásra, képességfejlesztésre alkalmas, 

 megfelelő nyomdatechnikai eszközökkel készül, amely biztosítja a tartósságot. 

 

d. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat 

felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. 

Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

 

Záradék:  

Amennyiben a helyi tantervben megjelölt tankönyvek, taneszközök helyett megfelelőbbet 

(korszerűbb, minőségileg jobb, felépítése logikusabb stb.) találunk, a program módosítása 

nélkül kicserélhető. 

4.10. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása  

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 
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 Az első két iskolai év  szerepe szerint előkészít az iskolai tanulmányokra.  

 Gyermekre figyelő fokozatossággal vezet át az óvoda játékközpontú tevékenységeiből 

az iskolai tanulás szervezeti kereteibe, tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe. 

  Felhasználja és továbbfejleszti az iskolába kerülő gyerek természetes tanulási 

motiváltságát, a megismerés és a megértés iránti érdeklődését, nyitottságát.  

 Széles teret enged játék- és mozgásigénynek kielégítéséhez.  

 Kedvező feltételeket teremt a természetes fejlődési, érési folyamatok kiteljesedéséhez. 

 A tanító feltérképezi a tanulók egyéni fejlesztési szükségleteit.  

 A gyerekek közötti különbségeket természetesként kezeli.  

 Kellő időt enged a tanulási feladatok pszichológiai feltételeinek beéréshez, és személyre 

szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt teremt a sikeres iskolai pályafutás, valamint az 

élethosszig tartó tanulás biztonságos megalapozásához, az egységes műveltségbeli 

alapok megszerzéséhez. 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-

elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat 

elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

Folytatódnak a fenti fejlesztési prioritások, de fokozatosan átalakul a tanulás jellege. Egyre 

inkább előtérbe kerülnek a teljesítményelvárások által meghatározott tanulási feladatok, a 

fejlesztési követelményeknek való megfelelés igénye. A tanítási tartalmak feldolgozásának 

folyamata a kisiskolások nevelésében a tanulók együttműködésére épül, kooperatív 

technikákkal operál.  

 A tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire figyelve, differenciált tervezéssel 

és tanulásirányítással fokozatosan növeli a tanító a terhelést és a 

teljesítményelvárásokat.  

 A tanulók előmenetelét fejlesztő értékeléssel segíti elő.  

 Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, 

kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszti a kulcskompetenciák összetevőit: az 

alapvető  rutinokat, képességeket és alapkészségeket, formálja az attitűdöket, 

közvetíti az elemi ismereteket, tanulási és magatartási szokásokat alakít.  

 Megtapasztaltatja az ismeretszerzés korszerű forrásait, azok eszközként való 

felhasználásának módját, megtanítja és gyakoroltatja az elemi tanulási módszereket 

és technikákat.  

 A tanulók fokozatosan gyarapodó ismereteit rendszerbe szervezi.  

 Aktivizálja a már megszerzett tudást az új tanulási feladatok megoldásához.  

 A tanító egészséges egyensúlyt teremt a nevelési és oktatási feladatok rendszerében.  

 Kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen tevékenységek 

célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felelősségtudatot, a 

kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést.  
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 Mintákat és gyakorlóterepet ad magatartási normák, szabályok elsajátításához, a 

társas közösségekben való részvétel és együttműködés tanulásához, a 

problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez.  

 Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét 

formálva elősegíti a személyiség fejlődését, érését, a felelős állampolgári magatartás 

megalapozását.  

 Az esélyteremtés érdekében támogatja az egyéni képességek, a tehetség 

kibontakozását, tervezetten segíti a tanulási nehézségekkel küzdő, a sajátos nevelési 

igényű tanulókat. 

  Kiemelten törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek 

szokásostól eltérő ütemű fejlődéséből adódnak. 

  A feldolgozásra kerülő tanítási tartalmak mennyiségének, nehézségi fokának, a 

haladás tempójának meghatározásában, valamint a tanítási módszerek, eszközök és 

munkaformák alkalmazásával kapcsolatos döntéshozatalban mindenkor a tanulók 

fejlettségi jellemzői és fejlesztési igényei az irányadók. 

 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 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

A szakasz fejlesztési feladatainak megtervezésekor - igazodva a gyermeki gondolkodás 

fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz - figyelembe veszi, hogy a 10-12 éves tanulók 

gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5-6. 

évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a serdülőkor 

kezdetétől a 7-8. évfolyamon (a fejlesztő szakaszban) viszont előtérbe kerül az elvont fogalmi 

és elemző gondolkodás. 

Az iskola az 1-4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5-8. évfolyamokon is különböző érdeklődésű, 

eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú 

gyerekeket együtt neveli. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően 

felkészíti őket a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, és előkészíti őket a 

társadalomba való beilleszkedésre. Ennek érdekében kiemeli az anyanyelvi kommunikációt, az 

idegen nyelvi kommunikációt, az ezekhez szükséges képességek fejlesztését, valamint a 

matematikai gondolkodás, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás alapképességeit, a 

komplex információk kezelésével kapcsolatos képességeket, kulcskompetenciákat. 

 Az 5-6. évfolyamon funkciójának megfelelően elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciák fejlesztése jellemző, míg a 7-8. évfolyamban az egyre összetettebb 

tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, bővítése, 

hatékonyságának növelése válik hangsúlyossá.  
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- Továbbfejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel 

való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

- A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejleszti a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 

empátiáját.  

- Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

- Rávezet a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékeire. 

- A szocializációs folyamatban az iskola tudatosítja a közösség demokratikus működését és 

néhány általánosan jellemző szabályát.  

- Tisztázza az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a 

közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. 

- Megalapozza a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 

- A demokratikus normarendszert kiterjeszti a természeti és az épített környezet iránti 

felelősségre, a mindennapi magatartásra is.  

- Az iskolának kiemelkedő feladata a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok 

tudatosítása és az ápolásukra való nevelés. 

- Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a tanulókban a nemzeti 

azonosságtudatot, képviseli az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. 

- Erősíti az Európához tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztet más népek 

hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, 

megbecsülésére. Ugyanakkor figyelmet fordít az emberiség közös problémáinak 

bemutatására. 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

A felső tagozat 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 hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

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

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

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 
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 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 

4.11. Mindennapos testnevelés 

 

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

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

 

A megvalósítás módja:  

 heti 3 kötelező testnevelés órán vesz részt osztálykeretben minden tanuló.  

 A fennmaradó 2 órát a tanulók iskolai sportkörben (tömegsport, egészségmegőrző 

tornafoglalkozás, futballedzés, kosárlabdaedzés) való sportolással, iskolánkban zajló 

néptáncon, való részvétellel, illetve versenyszerű sporttevékenység (hivatalosan igazolt) 

folytatásával teljesítik. 
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4.12. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 

 

Választható tanórák * 

 Tantárgy/osztály  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. idegen nyelv  1 1 2 - - - - - 

 

Tanórán kívüli foglalkozások - évfolyamonként szervezzük az igényeknek és a törvényi 

előírásoknak megfelelően. Minden tanévben az éves munkatervben rögzítjük. 

 

 tantárgy 

1. egyéni  foglalkozás 

2. énekkar 

3. szakkörök 

4. tömegsport 

5. Iskolaotthon 1-4. évfolyamon 

6. Tanulószoba (bár ezt a fogalmat nem használja a 

jogszabály) 

 

Moduláris oktatás, értékelés 

A modulok értékelése, minősítése, beszámítása az évfolyam sikeres befejezéséhez. 

Modulok: 

Néprajz:  6. évfolyam – önálló tantárgyként 

Tánc és dráma: 5. évfolyam – önálló tantárgyként 

Ha a modul tantárgy oktatása önálló tárgyként történik, akkor: 

Értékelése, minősítése az ötfokozatú osztályzattal történik. 

A modul tantárgyi követelményei, a továbbhaladás feltételei rögzítettek a tantervekben. 

A féléves tárgyként oktatott modulok esetében a félévi osztályzat év végi jegyként is szerepel. 

4.13. A kompetencia alapú oktatás tartalma 

 

Hangsúlyosan fejlesztendő kulcskompetenciák 
anyanyelvi kommunikáció 

 szókincs 

 szóbeli kapcsolattartás 

 irodalmi és nem irodalmi szövegek megértése 

 nyelvi stílusok érzékelése és adekvát alkalmazása 

 kommunikációs helyzetek változatai 

 

 



122 

 

 

szövegértési-szövegalkotási kompetencia 

 beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

 olvasás, írott szöveg megértése 

 írás, szövegalkotás 

 az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék 

idegen nyelvi kommunikáció 

 tények, fogalmak, helyzetek és érzések megértése és kommunikálása 

 hallott és leírt szöveg megértése 

 idegen nyelvi beszédkészség és íráskészség 

matematikai kompetencia 

 számok, mértékek és struktúrák megértése, alkalmazása 

 alapműveletek rutinos végzése 

 rendező és kombinatív képesség 

 érvek láncolatának megértése és hasonlók alkotása 

 a bizonyítás eszközei és törvényszerűségei 

 matematikai, információszerzési eszközök hatékony alkalmazása 

 tájékozódás az időben 

 tájékozódás a térben 

 tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

 a tapasztalatszerzés, a képzelet, az emlékezés, és a gondolkodás alapműveletei a 

matematikában és a verbális tevékenységekben 

környezettudatosságra nevelés – természettudományi kompetencia 

 fenntartható fejlődés 

 állampolgári kötelességek 

 személyes felelősség 

 fogyasztás és erőforrások 

 

a hatékony önálló tanulás, a tanulás tanítása 

 írás, olvasás, számolás 

 összpontosítás 

 tanulás céljának mérlegelése 

 saját tanulási stratégia 

 közös munka 

 támogatás kérése 

 érdeklődés 

 önállóság 

 metakognitív kompetenciák 

 könyvtári és más információforrások 

 előzetes tudás mozgósítása 

 csoportos tanulás módszerei 

 jegyzetelési technikák 
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 forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új kontextusban 

alkalmazás. 

 

szociális kompetenciák 

 értékorientáció 

 egyéni és közösségi érdekek harmóniája 

 közjó iránti elkötelezettség 

 érzelmi intelligencia fejlődése 

 konfliktuskezelés 

 céltudatos együttműködés 

esztétikai kompetenciák 

 megismerés tudatossága 

 tartalom és forma közti kapcsolat  

 érzések, élmények kifejezésre juttatása 

Digitális kompetencia 

 az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használata 

 információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és 

cseréje;  

 kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. 

 

 

4.14. Az egész napos iskola nevelési oktatási programja 

 

a. Törvényi háttér  

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 19. § (1) Egész napos iskolai nevelés-oktatás 

szervezésére ad lehetőséget. 

 

b. Szervezeti keretek 

A nevelési és oktatási célok, feladatok és követelmények hatékony megvalósítása érdekében 

nevelőink a tanítási – tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a 

tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. Speciális oktatási 

formánk alsó tagozaton az iskolaotthon, mely a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket is 

magába foglalja.  

 

c. Az egésznapos iskola működési rendje 

Alsó tagozatunkon, 1-4. évfolyamon egésznapos iskolai formában oktatunk. Ez arra kínál 

lehetőséget, hogy a szabad időben naponta együtt átélt élmények oldottabbá tegyék a tanítási 

órák légkörét. Két tanító irányításával, délelőtti és délutáni váltásban történik a közismereti és 

készségtárgyak tanítása. 
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Gyermekeink kiegyensúlyozottak, nyugodtak, hiszen nem teszi zaklatottá napjaikat az állandó 

tanóraváltás. Egy-egy területtel mélyrehatóan foglalkozhatnak, nem kell megszakítani a 

megkezdett tevékenységet, mert más tanóra következik. A délelőtti és délutáni tanítás közötti 

időt tartalmas tevékenységekkel töltjük ki (néptánc, korcsolyázás, felzárkóztatás, kézműves 

foglalkozás, sport, könyvtárlátogatás, kiállítások megtekintése, szervezett báb- és 

színházlátogatás). A programok felmerülő részvételi díját szülői támogatással, 

diákönkormányzat támogatásával oldjuk meg 

Ez az oktatási forma biztosítja, hogy a tanulók egyenletes terheléssel alaposan elvégezzék napi 

feladatukat, így nem szükséges az otthoni tanulás. Lehetőséget biztosítunk arra,, hogy a szülők 

folyamatosan figyelemmel kísérhessék gyermekük iskolai munkáját, fejlődését. Tervezésnél 

legfőbb szempontunk, hogy a szabad idő biztosítsa a tanulók pihenését, mozgásigényük 

kielégítését, egyéni érdeklődésük kibontakozását. 

Fontosnak tartjuk, hogy a szabad idős tevékenységek vezetésében a tervszerű nevelői 

kezdeményezés párosuljon a gyerekek választásával, képessé váljanak szabad idejük 

(fejlődésük szempontjából kedvező) önálló felhasználására.  

A környezeti nevelési program megvalósítása gazdag és színes lehetőséget biztosít az aktív 

kikapcsolódásra, melyet az önként vállalt feladatok jellemeznek, s módszerei változatosak (pl. 

drámapedagógia, bábozás, projektmódszer, szituációs játékok). 

 

 

d. Az egésznapos iskolai oktatás tevékenységrendszere 

 

 

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Egészséges életmód 

kialakulását segítő 

tevékenységek 

A test tisztán, az öltözék rendben tartása. 

Kulturált étkezés. 

Természeti környezet megóvása. 

Társas magatartás 

fejlődését 

segítő tevékenységek 

Csoportmegbízások vállalása. 

Véleményalkotás közös élményről. 

Önértékelés, mások értékelése. 

Részvétel a csoport megmozdulásokban. 

Közreműködés az egységes nevelési elvek 

megfogalmazásában. 

Tanulásirányítás 

tevékenységek 

A tantervi minimum elsajátítását célzó figyelemkoncentrációs 

gyakorlatok. Olvasás korrekció. Helyesírás gyakorlás. 

Szóbeli kifejezőkészséget fejlesztő 

gyakorlatok. 

Szabadidős 

tevékenység 

Szerepjátékok, dinamikus bábjátékok. Versek, mondókák tanulása 

Könyvtárlátogatás. Bábszínház, múzeum, kiállítások megtekintése 

Mesehallgatás, zenehallgatás, rajzolás. 
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1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

  

Képző- és iparművészeti alkotások 

reprodukcióinak, fotóinak 

nézegetése. 

Művészeti folyóiratok, könyvek 

olvasása. 

Népdalok, népi gyermekjátékok, népszokások, néptánc 

 Bábkészítés, színjátszás. 

Kirándulások, erdei iskolák, alkotótáborok. 

Hagyományok ápolása – rendezvények. 

 

 

e. Nevelési feladataink az egésznapos iskolai oktatás szabadidős 

tevékenységei keretében 

 

Társas kapcsolatok irányítása: 

 

 egyetlen gyerek se legyen magányos 

 közösségek, csoportok szervezése, közös élmények 

 kötetlen beszélgetések lehetősége 

 közös döntés az őket érintő kérdésekben: kirándulás, játék 

 magatartási szabályok betartása, szokások kialakítása, hagyományok ápolása 

 jutalmazási, elmarasztalási formák megválasztása 

 peremre szorult gyerekek bevonása közösségbe 

 heti értékelés - normák betartásának vizsgálata 

 értékelés, önértékelés 

 

Tárgyi környezet kialakítása: 

 

 az egészséges életmódhoz szükségek feltételek biztosítása 

 tanulásra és szabadidős tevékenységre egyaránt alkalmassá tétel 

 esztétikus, otthonos légkör 

 étkezés, testápolás helye szokásainak kialakítása, rugalmas napirend 

 

Tanulásirányítás: 

 

 biztosítani valamennyi gyerek számára, hogy az iskolában készüljön fel 

maradéktalanul a képességeinek megfelelően 

 hatékony tanulási technikák elsajátítása 

 önálló tanulásra való felkészítés 
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 önművelési igény felkeltése, elmélyítése 

 Szabad idő hasznos eltöltésére nevelés. 

 

Együttműködés: 

 

 összehangolt nevelési módszerek a szülőkkel, pedagógustársakkal 

 

f. Az egésznapos iskolai gyakorlatunk jellemzői  

 

 Minden elsős kisgyerek két tanítóval kezdi tanulmányait, akik a tantárgyakat - 

szakmai tapasztalataik, tudásuk és hajlandóságuk szerint - egymás között megosztva 

tanítják. Ez a tantárgyak tekintetében úgy realizálódik, hogy egyikük a humán 

blokkért (magyar nyelv és irodalom, ének-zene, rajz), míg kollégája a matematikai és 

természettudományos blokkért (matematika, környezet- vagy természetismeret, 

technika, testnevelés) felelős. Ez a szisztéma lehetőséget ad a tanítóknak arra, hogy 

saját tantárgyaikat professzionálisan, a korszerű tartalmakat és formákat megismerve, 

magukat folyamatosan tovább képezve tanítsák. 

 Az iskolaotthonos munkaforma felépítésének és pedagógiai programunk 

célkitűzéseinek harmóniája ad lehetőséget arra, hogy a felzárkóztatás és 

tehetséggondozás mint alapvető tanítói feladat valósuljon meg. 

 Iskolaotthonos osztályainkban - mivel a gyerekek 08 - 16-óráig az iskolában vannak 

- házi feladataikat is az iskolában végzik el.  Vannak önálló óráink, ahol a gyerekek 

önállóan, ha szükséges tanítói irányítással végzik el készségfejlesztő, gyakorló, 

felzárkóztató vagy tehetségfejlesztő feladataikat. Ilyen módon levesszük a 

családokról az otthoni gyakorlás terhét; megelégedve azzal és el is várva azt, hogy a 

szülők folyamatos figyelmet tanúsítsanak kisgyerekük iskolai mindennapjai, 

beilleszkedése, társas kapcsolatai és tanulmányai iránt. 

 

Napirend 

 

 Az un. „guruló napirend” szerint tanuló gyerek órarendje eltér hagyományos keretek 

között tanuló társáétól. Az eltérés oka az, hogy az órarend összeállításakor figyelembe 

vesszük a gyerekek napi terhelhetőségét. Ezért tanórái nem sűrű egymásutánban 

követik egymást, hanem közbeiktatott rövidebb - hosszabb szünetekkel megszakítva 

tartanak délutánig.  

 Az eltérő tanulási tempó miatt ebben az esetben a differenciált feladat adásával lehet 

a szinkront megteremteni. A napi időkereten belül csoportbontással és a normál 

órákon belüli intenzív differenciált foglalkozásokkal valósul meg a készségfejlesztés. 

 A szünetek eltöltésének helyét nagyrészt az időjárás határozza meg, de szinte mindig 

szabadban és mozgásos tevékenységgel zajlanak. Hetente néhány alkalommal a 

hosszabb szüneteket az iskolán kívül töltik az osztályok. 

 Az étkezésnél a kulturált étkezési szabályok, szokások, illemtudó kommunikáció 

kialakítása a feladat.  
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Kiemelt célok 

 

 A képességek differenciált fejlesztése, különösen a kommunikációs készségek 

fejlesztését illetően. 

 Alapvető higiénés-, társas-, magatartási- és munka-szokások fejlesztése, különösen 

az alapvető normák elfogadtatása és követésükre ösztönzés. Hangsúlyozottan: az 

egészséges, kulturált életmód szokásainak gyakorlati elsajátíttatására, a társas 

kapcsolatok kialakítására való képességre, a társas magatartás szabályainak 

elsajátítására, a képességeiknek megfelelő önálló tanulásra, a tanulók 

személyiségfejlődése számára a legkedvezőbb szabadidős program kiválasztására és 

örömmel művelésére irányuló nevelő-oktató munka. 

 Pozitív életmódmodell nyújtása, egészséges életmód kialakítása, a testi-lelki 

egészség, mint érték elismertetése.  

 

 

Az oktatási forma pedagógiai előnyei 

 

 A nap folyamán, mivel a tanítás és a szabadidő váltja egymást, egyenletesebb a 

tanulók terhelése. Több lehetőség nyílik a tanulókkal való beszélgetésre, az egyéni 

élmények meghallgatására, a játék közbeni megfigyelésre, különböző nevelési 

helyzetek elemzésére. 

 A tanítók között a felelősség-megosztás kiegyensúlyozottabb, hiszen mindkét 

pedagógus tanít és napközizik is. 

 A házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógus végezteti, ami nagyon 

sok előnnyel jár, hiszen a tanító azonnal visszajelzést kap az elsajátítás mértékéről, az 

esetleges hibákról, és ezek alapján azonnal korrigálhat. 

 Mindkét tanító látja a gyermeket az irányított és az önálló tanulás folyamatában, 

megfigyelheti szabadidőben a társai között, látja a különböző szabadidős 

foglalkozásokon, így a nevelés is lényegesen hatékonyabb lehet. 

 Reggel, a tanítás megkezdése előtt, lehetősége van beszélgetésre, a hírek 

meghallgatására, a napi gondok felvetésére. Ez azért is fontos, mert a ki nem beszélt 

problémák gátolják a tanulót figyelmének összpontosításában. 

 Az iskolaotthonos oktatás esetén nem szorít annyira az idő, mint a hagyományos 

oktatási formában, így megvan a beszélgető körök szervezésének a feltétele. A 

gyermek hét közben nem viszi haza a táskáját, ami főleg az első osztályban - a táska 

súlyát tekintve megterhelő lehet. 
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Szabadidő, mozgás, játék, fejlesztés 

 

A szabadidős programok az alábbiakat szolgálják: 

 

 a tanulók iskolai közérzete a mindennapi munkát pozitívan befolyásolja;  

 az életkori sajátosságokhoz igazodó programok álljanak a gyerekek 

rendelkezésére; 

 a programok egyszerre legyenek tantárgysegítők és szabadidős 

jellegűek;  

 belső biztonságot nyújtó társas életet teremtsenek a gyermekek és a 

pedagógusok számára;  

 a tanulók a tanórán kívüli programok, tevékenységek megtervezésének 

és megszervezésének részeseivé váljanak;  

 a szabadidő tartalmas eltöltése a tanulók tartós igényévé váljon;  

 a nevelőtestület kreativitását erősítse, mely által az iskola szakmai 

színvonala fejlődik 

A szabadidő eltöltésének számosak a lehetőségei. A levegőn való mozgás, 

könyvtárlátogatás, játék, kreatív manuális foglalkozás, kiállítások látogatása, rövid 

kirándulások (látogatás óvodába, stb.). A szabadidős programok során szerzett apró 

sikerélmények megalapozzák a tanulók tanórai aktivitását. Az iskolaotthonos oktatási 

forma ezen eleme a szocializációs és kulturális hátrányok kiegyenlítésének gyakorlati 

színtere. 

Továbbra is kiemelten foglalkozunk a tehetséggondozással, valamint a lassabban érő, 

részképesség zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatásával. Ezek állandó, rendszeres 

foglalkozások. Az osztálytanítók munkáját szakképzett logopédus és fejlesztőpedagógus 

segíti.  

 

4.15.  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Célkitűzések és kiemelt beavatkozási területek 
 

Távlati célkitűzések: 

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeinek növelése. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai esélykompenzációjának elősegítése, 

ezáltal a társadalmi beilleszkedésük elősegítése. 

- A szociális és gazdasági háttér eltéréseiből adódó esélykülönbségek csökkentése az 

oktatásban; a továbbtanulási esélyek kiegyenlítése. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatások 

minőségének javítása. 
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- Nyitott, kirekesztésektől mentes közoktatási rendszer megteremtése, befogadó 

intézményi környezet kialakítása, melynek célja: minden tanuló képességének 

maximális kibontakoztatása a személyiségközpontú oktatás-nevelés által. 

- A társadalmi és kulturális különbözőség iránti érzékenység fejlesztése a pedagógiai 

gyakorlatban. 

- 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, 

intézményünkbe való integrációjának elősegítése. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, együttnevelésének támogatása. 

Intézményünk kiemelten kezeli az oktatási esélyegyenlőség érvényesülését, az egyenlő 

hozzáférés biztosításának elvét. 

Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a szakmai és az 

infrastrukturális fejlesztésekre. 

 

Szakmai célok: 

- Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, az átlépést biztosító módszertani kultúra bővítése. 

- Diagnosztikai szűrővizsgálat az 1. évfolyamon. 

- Az országos kompetenciamérés eredményeinek helyi hasznosítása: 

• a dokumentáltság és hozzáférhetőség megoldása 

• az eredmények munkaközösségi és nevelőtestületi szintű feldolgozása 

- A módszertani, tantárgy-pedagógiai kultúra bővítése – projektoktatás: 

• kooperatív tanulás 

• tanulásvezetés 

• A pedagógiai értékelés korszerűsítése, a tanulói teljesítmény „sokcsatornás” 

értékelése 

- A lemorzsolódás mértékének csökkentése 

• a bukási/évismétlési arányok ne növekedjenek 

• a tanulói mulasztás mértékének csökkentése 

• a HH/HHH tanulók tanórán kívüli differenciált felzárkóztató foglalkozásokon, a és a 

tanulószobán való részvételének növelése 

- A továbbtanulás irányainak és arányainak javítása, az érettségit adó iskolatípusokba történő 

jelentkezés mértékének növelése 

- A tehetséggondozás pedagógiájának, szervezeti kereteinek erősítése:  

• tehetségfejlesztő foglalkozások 

• szereplési, versenyzési lehetőségek 

• 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. 
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Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

- az önálló tanulási képességet kialakító programok, 

- a tanulók önálló – életkornak megfelelő – kreatív tevékenységére épülő foglalkozások, 

- tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek. 

 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

- tantárgyi képességfejlesztő programok, 

- kommunikációs képességeket fejlesztő programok, 

- komplex művészeti programok. 

Szociális kompetenciák fejlesztése 

- közösségfejlesztő, közösségépítő programok, 

- mentálhigiénés programok, 

- előítéletek kezelését szolgáló programok. 

 

Az esélyegyenlőséget segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

kialakítása: 

- szükség esetén együttműködés civil (pl. tanodai) programmal, 

- művészeti körök és edzések látogatottságának növelése alapítványi támogatással. 

 

Az esélyegyenlőséget elősegítő módszertani elemek erősítése: 

- egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés, 

- kooperatív tanulásszervezés, 

- projektmódszer, 

- drámapedagógia. 

 

Személyi fejlesztési célok: 

- Továbbképzések pedagógusok részére. 

- A „fejlesztő pedagógus”- képzés támogatása. 

- A speciális szakmai tudás megszerzésének támogatása (gyógytestnevelő, logopédus, 

- gyógypedagógus, tehetséggondozó). 

- A tehetséggondozás lehetőségeinek bővítése témában továbbképzéseken való 

- részvétel. 

- A pedagógus továbbképzési beiskolázási tervekben preferált területek. 

- a tanulási nehézségekkel küzdők segítésével foglalkozó képzések támogatása 

- a módszertani kultúra további bővítése. 

 

 

Tárgyi feltételek terén: 

- Akadálymentesítés 

- Udvar felújítása, folyamatos karbantartása, fejlesztése 

- Az elavult taneszközök folyamatos cseréje. 
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A mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében: 

- Biztosítani kell az érintett körben az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetést. 

- Az aktuális jogszabályi előírások szerint minden érintett tanulónak ingyenesen kell 

biztosítani a tankönyveket. 

Erősíteni kell a hátrányos helyzetű szülők tájékoztatását lehetőségeikről, a különböző igénybe 

vehető szolgáltatásokról, ismertetni kell velük az esetleges választásaik lehetséges kimenetelét, 

melyek befolyásolhatják gyermekük további sorsát. 

Tájékoztatni kell a szülőket az igénybe vehető szociális kedvezmények lehetőségeiről, az  

igénylés módjáról. 

- Ingyenes tankönyvellátás 

- Gyermekétkeztetés normatív kedvezményei 

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

- Iskolakezdési támogatás 

- Nyári táborozás (pályázatok, szülői támogatás) 

 

4.16. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

és formái 

 

Az értékelés beszámoltatás és számonkérés helye a tanítás-tanulás folyamatában 

 

 Rendszeres visszajelzés a tanítási órán 

 Rendszeres szóbeli feleltetés az előző órák anyagából 

 Írásbeli ellenőrzés olyan tananyagrészek feldolgozása után, amelyekkel kapcsolatosan 

alapvető követelmény a számítási, illetve megértési feladatok megoldása, 

reprodukálása. 

 Témazáró feladatlapok megoldása témakörönként, a tananyag feldolgozása és 

rendszerezése után 

 

Az értékelés és beszámoltatás célja: 

 

A tanuló személyiségfejlődésének elősegítése, valós énképének kibontakoztatása a tanári 

értékelés pozitív vagy negatív megerősítési mechanizmusain keresztül. 

A részcélok: 

 visszajelzés biztosítása a diák, a szülő és a tanár számára a pedagógiai cél-tevékenység 

- teljesítmény-aktuális viszonyrendszeréről 

 tanulói reális önismeret és önértékelésének kialakításának segítése 

 tanulói tudás – teljesítmény minősítése. 
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Az értékeléssel szemben támasztott követelmények: 

 legyen személyre szóló, pozitív és serkentő hatású 

 legyen folyamatos, a tanulókat nevelje rendszeres munkára 

 segítse a hibák rendszeres feltárását és kijavítását, legyen tárgyszerű és segítse a tanulói 

igényesség kialakulását 

 legyen összhangban a Pedagógiai programban meghatározottakkal. 

 

 

Az értékelés feladata: 

 

 a tanulócsoport eredményének viszonyítása az országosan elfogadott értékekhez 

 következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára 

 a követelmények teljesítésének szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás 

témáinak kijelölése 

 a tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz 

 a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének 

minősítése érdemjegyekkel 

 

 

Az értékelés típusai: 

 Szummatív értékelés- megerősítő visszacsatolás jellegű: egy tanítási-tanulási egység 

végén regisztrálja az eredményeket, a követelmények elsajátításának szintjét, minősít, 

informálja a tanulót, szülőt és pedagógust. 

 Formatív értékelés- fejlesztő, szabályozó jellegű: a tanuló tanulási folyamatához, annak 

korrekciójához nyújt segítséget a tanuló, a szülő és egyéb a tanuló fejlesztésében 

résztvevők számára. 

 Diognasztikai értékelés- prognosztikai, korrekciós jellegű: fontos információkat ad a 

pedagógusnak a helyzetelemzéshez a tanulócsoport és az egyes tanuló egyéni tanulási 

folyamatának tervezéséhez. 

 

 Az értékelés módja 

 

 Szóbeli értékelés: a tanórai nevelés egyik legértékesebb mozzanata a tanítás-tanulási 

folyamatában az állandó formatív (szóbeli) értékelés, amely nem minősítés, hanem a 

tanuló egyéni előmenetelének segítő biztatása, illetve a hiányosságok feltárása, amely 

segíti az önértékelés kialakulását és fejleszti az önismeretet. 

 Írásbeli értékelés: a tanuló írásbeli produktumainak értékelésekor alkalmazott formatív 

és szummatív elemek, akár rövid írásos megjegyzések a pontosabb tájékoztatás 

érdekében,  valamint meghatározott problémák megoldására és fejlesztési irányokra 

vonatkozó javaslatok. 

Osztályozás érdemjeggyel: szummatív jellegű értékelés, amikor a tantervi követelmények 

elsajátításának szintje, a tanuló teljesítménye alapján kategóriákba ( 1-5 érdemjegyek 

segítségével) lesz sorolva. 
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a. Értékelés, beszámoltatás és a számonkérés  követelményei 

 

A számonkérés és az azt követő értékelés fókuszában 

 a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek, fogalmak, összefüggések, 

törvények ismerete, értelmezése 

 az ismeretek alkalmazásában elért jártasság, gyakorlottság ellenőrzése 

 az oktatás eredményeként kialakult készségek ellenőrzése áll. 

 

 A tanulói teljesítmények értékelésének alapja különböző számonkérési formák elért 

eredmény. 

 Az írásbeli számonkérés mellett kiemelt szerepe van  a tanulói szóbeli feleleteknek. 

 A teljesítmények rendszeres szóbeli értékelése minden pedagógus oktató-nevelő 

munkájába folyamatosan beépül 

 A tanuló tantárgyi teljesítményét és előmenetelét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, 

értékeli illetve osztályozza teljes jogkörrel és felelősséggel.  

 Tanév közben a tanuló teljesítményét  a 4. évfolyam II. félévétől a 8. évfolyam végéig 

minden tantárgy esetében (a szabadon választott tantárgyak esetében is) a pedagógus 

rendszeresen érdemjeggyel (1-5) értékeli. Az 1. évfolyamtól a 2. évfolyam félévig  a 

tanulói teljesítmény értékelése szöveges értékeléssel történik. 

 Érdemjegyet szóbeli feleletre, írásbeli (témazárók, felmérők) vagy gyakorlati munkára 

projekt tevékenységre, önálló kiselőadásra, órai munkára, versenyen történő 

részvételért, tanulói alkotásokért füzetekért, mérési eredményekért, vizsgákért lehet 

adni. Törekedni kell arra, hogy az érdemjegyek adása időarányosan történjék a félév 

során. 

Az érdemjegyek száma egy félévben legalább: 

 

heti 1 órás tárgynál 3 jegy 

heti 2 órás tárgynál 3-4 jegy 

heti 3 órás tárgynál 4-5 jegy 

heti 4 vagy ennél több órás tárgynál legalább 5 jegy 

 

 

 A tanulók teljesítményének értékelése 

A tanulók tantárgyankénti előmenetelét, teljesítményét félévkor és tanév végén a tanító-

szaktanár minősíti. 

 

 

 

A minősítés: 

 

1. évfolyam és 2. évfolyam félévkor az alábbi szöveges 

minősítések egyikével történik: 

 kiválóan teljesített 
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 jól teljesített 

 megfelelően teljesített 

 felzárkóztatásra szorul 

 

2. évfolyam év végétől a 8. évfolyam végéig az alábbi 

osztályzatok egyikével történik: 

 jeles             5 

 jó  4 

 közepes 3 

 elégséges 2 

 elégtelen 1 

 

A minősítés: 

Szöveges értékelés 

 Kiválóan teljesített: Ha a tantervi követelményeket ismeri, érti és a gyakorlatban 

megbízhatóan , önállóan alkalmazni képes. 

 Jól teljesített: a tantervi követelményeket ismeri, többnyire a gyakorlatban jól 

alkalmazza 

 Megfelelően teljesített: Ha a tantervi követelményeknek tanári segítséggel tesz eleget. 

 Felzárkóztatásra szorul: Ha a tantervi minimum- követelményeknek a nevelői 

támogatással sem képes eleget tenni. 

Érdemjegyek: 

Jeles (5): Ha a tantervi követelményeknek a tanuló eleget tesz. Ismeri, érti és tudja a tananyagot 

és képes alkalmazni. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, vissza tudja 

adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni. 

Jó (4): Ha a tantervi követelményeknek, kevés, jelentéktelen hibával eleget tesz. Apró 

bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, a definíciókat tudja. 

Közepes (3): Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget, többször 

szorul nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre). Ismeretei felszínesek. Kevéssé tud önállóan 

dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát. Rövid mondatokat mond 

(párbeszéd alakul ki tanár és tanuló között). 

Elégséges (2): Ha a tantervi követelményeknek nagy hiányosságokkal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas 

válaszokat ad. A fogalmakat nehezen érti meg. 

Elégtelen (1): (tantárgyi modul esetén „nem felelt meg”): Ha a tantervi követelményeknek a 

nevelői útbaigazítással sem képes eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

 

Tantárgyi dicséretet kaphat az a tanuló, akinek csak jeles osztályzatai vannak és akinek a 

feladatokhoz való viszonyulása példaértékű és motiváló az egész osztály számára. 
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4.17.Az iskola írásbeli beszámoltatási rendszere 

Az írásbeli számonkérés, beszámoltatás célja információ nyerése az iskolai 

követelményrendszernek való tanulói megfelelés pillanatnyi állapotáról a tanuló, a szülő és a 

pedagógus számára egyaránt. 

A beszámoltatáson alapuló tanári értékelés pozitív vagy negatív megerősítési mechanizmusain 

keresztül kitüntetett módon segíti  a tanulót reális önismerete és önértékelése kibontakoz-

tatásában. 

 

Az írásbeli beszámoltatás iskolai formái és jellemzői: 

Forma Tananyag Előzetes jelzés 

írásbeli felelet (röpdolgozat) Előző óra/órák anyaga Nincs előzetes jelzés 

felmérő jellegű témazáró (nem 

osztályozott)  

Tanmenetben egy tartalmi 

egység 

Egy héttel előtte 

témazáró Tanmenetben egy tartalmi 

egység 

Egy héttel előtte 

év elejei és év végi felmérés Kijelölt anyag (egész évi) Kettő héttel előtte 

gyűjtőmunka házi dolgozat Megbeszélés, kijelölés 

szerint 

 

 

Az írásbeli számonkéréssel kapcsolatos egyéb jellemzők: 

 Egyazon tanítási napon lehetőleg egy, kivételes esetben maximum kettő témazáró 

íratható. 

 Témazáró dolgozat megírása után javítási lehetőség adható, azonban az eredeti 

dolgozatjegy is beírásra kerül a naplóba. 

 A témazáró érdemjegye súlyozható maximálisan kétszeresen, ha a dolgozat megírása 

előtt (annak bejelentésekor) a tanár azt jelzi a tanulónak. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító –nevelők: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-39 % elégtelen (1) 

40-59% elégséges (2) 

60-74 % közepes (3) 

75-89 % jó (4) 

90-100 % jeles (5) 

 

Az osztályzatok színjelölése: piros – témazáró dolgozat 

kék – írásbeli, szóbeli felelet 

zöld – szorgalmi feladat, beszámoló, külalak 
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4.18. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

Elvek: 

 Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok mennyiségének és formájának meghatározása 

elsődlegesen a konkrét helyzetre és a pedagógiai folyamat egészére tudással rendelkező 

tanár kompetenciája. 

 A pedagógus a házi feladatok meghatározásakor figyelembe veszi a tanulók életkori 

sajátosságait, s lehetőség szerint képességeknek megfelelően differenciál. 

 A házi feladat mind szóbeli, mind írásbeli formája adható az osztály (tanulócsoport) 

egészére érvényesen, és differenciáltan, akár egyénre szabott formátumban is. 

 Az iskolaotthonos osztályokban hétvégére adható házi feladat 

 Az otthoni felkészüléshez adott feladatokat minden esetben az ellenőrzés valamilyen 

formája követi. 

 Az otthoni feladatok előírásakor a pedagógus – a lehetőségekhez mérten – figyelembe 

veszi a többi tantárgyra általában jellemző, illetve szokásos otthoni feladatok 

mennyiségét is.  

 A házi feladat meghatározásánál ugyancsak figyelembe vett tényező a két tanítási óra 

közötti időtartam, viszont a közbeeső hétvégét nem illeti semmilyen külön korlátozás. 

 A tanítási szünetekre adott – akár szorgalmi jellegű – otthoni felkészülést igénylő 

feladtok a tanulók elsődleges szüneti tevékenységéhez illeszkednek, így inkább az 

írásbeliség helyett megfigyelés, olvasás jellegűek. 

 Az esetlegesen előforduló házi feladatok hiányának elbírálása szaktanári kompetencia. 

 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó 

ismeretek megszilárdítása, 

 az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a 

tanítási szünetek idejére  kapnak  házi feladatot, 

 az 5-8. évfolyamon a tanulók tantárgyanként kaphatnak írásbeli és szóbeli házi 

feladatot. 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik 

óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi 

feladatot. 

 A házi feladatok adásával a tanulók optimális terhelését kell szabályozni oly módon, 

hogy két tanítási nap között pihenésre és szórakozásra is legyen módja a tanulónak. 

Fontos feladatunk, hogy a tantárgyanként esetleg jelentősen eltérő feladatokat egységes 

szempontoknak rendelje alá a pedagógiai program. 

 

1-8. osztályig egységesen érvényesüljenek a következő alapelvek: 

 a házi feladat rendszeres ellenőrzése, 
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 a kötelességtudat erősítése, 

 a precíz, szép házi feladat készítés igényének kialakítása, 

 a hanyag tanulók munkára szoktatása. 

 

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 javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 

1-1,5 óránál. 

4.19. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, és igény szerint (magasabb 

osztálylétszám miatt) a magyart és a matematikát, történelmet és biológiát.   Célunk ezzel, hogy 

az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók 

tudásának megalapozására. 

Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások.  

Kötelezően megszervezendő tanórán kívüli foglalkozások: 

 egésznapos iskolai foglalkozások 

 tömegsport foglalkozások 

 differenciált képességfejlesztő foglalkozások 

 tehetségfejlesztő foglalkozások 

A szabadon szervezhető tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestület dönt a tanév elején: 

 az anyagi lehetőségek figyelembe vételével, 

 a rendelkezésre álló szakemberek körét számba véve, 

 a tanulói leterheltséget mérlegelve, 

 a tanulói (szülői) igények ismeretében (ennek felmérése májusban). 

Iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja: 

 iskolaotthon az 1-4. évfolyamon 

 egésznapos iskola 5-8. évfolyamon 

 tömegsport és egészségmegőrző torna minden évfolyamon 

 futball- és kosárlabdasportkör a felső tagozaton 

 énekkar a 2-4. és 5-8 évfolyamosok számára 

 sakk és táblajáték szakkör 

 képzőművészeti alkotókör az 1-4. évfolyamon évfolyamonként 

 kézműves szakkör az 5-8. évfolyamosok számára 

 színjátszó és dráma szakkör 

 hagyományőrző szakkörök 

 német nyelvi tehetségfejlesztés a 4-8. évfolyamon 
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 matematika tehetségfejlesztés a3., 4. és 8. évfolyamon 

 magyar tehetségfejlesztés a 8. évfolyamon 

 differenciált képességfejlesztő foglalkozások különböző tantárgyakból az 1-8. 

évfolyamon 

 néptánc 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokra (napközi, tanulószoba, szakkör, önképzőkör, tanfolyam, stb.) 

a diák tanév elején a szülő aláírásával jelentkezhet. A felvett tanulók foglalkozáson való 

részvétele  kötelező. A mulasztás a tanrendi órákéval azonos megítélésű. 

 

4.20. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

A köznevelési intézmények működését szabályozó miniszteri módosítása nyomán iskolánk az 

alábbiak szerint valósítja meg ezt a kötelező feladatát: 

 

Az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa – az adott tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott mérési időszakban – az országosan egységes mérési módszer és az 

annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával a nappali rendszerű iskolai oktatás 

rendje szerinti tanulók részvételével ellátja a tanulók fizikai állapotának és edzettségének (a 

továbbiakban együtt: fizikai fittség) mérésével kapcsolatos feladatokat. 

 

A tanulók fizikai fittségi mérésének célja a tanulók egészsége megőrzésének, javításának, 

fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi állapotának nyomon követése a tanulók 

fizikai fittségi szintjének feltárásával. 

 

Az előzőek szerint lefolytatott fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus – a 

mérésben érintett tanulónként – rögzíti és feltölti a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 

(NETFIT) informatikai rendszerbe. 

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt a tanulók fizikai fittségi mérésének adatait rögzítő, 

a hivatkozott rendelet 4. mellékletében meghatározott tartalmi keret szerinti informatikai alapú 

diagnosztikus értékelő rendszer. A NETFIT rendszerbe azonosításra alkalmatlan módon 

feltöltött tanulói eredményeket a NETFIT-et támogató informatikai alapú diagnosztikus 

értékelő rendszer automatikusan kiértékeli. 

 

A fizikai fittségi mérés eredményeit a mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabályban 

meghatározott mérési időszak utolsó napjáig az iskolának a tanuló mérési azonosítójának 

alkalmazásával fel kell töltenie a NETFIT rendszerbe. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő 

eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával a 

NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást. 

 

A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az 

iskola testnevelés tantárgyat tanító és az iskola igazgatója által kijelölt egyéb pedagógusai 
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tanévenként elemzik, és meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének további 

fejlesztése szempontjából – elsősorban az iskola testnevelésórák keretei között – szükséges 

intézkedéseket. 

4.21. A tanulók jutalmazásának, fegyelmezésének, magatartásának és 

szorgalmának értékelési elvei  

 

A jutalmazás értékelésének elvei 

 
A nevelőtestület az intézmény szellemiségéhez és értékrendjéhez igazodó magatartást vár el a 

tanulói jogviszonyban álló diákoktól, - az életkori fejlettségüknek megfelelő módon. Az elvárt 

viselkedési normáknak kell megfelelni az intézményen belül, valamint azon kívül is. Iskolánk 

dicséretben részesíti, jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

 tanulmányait kiemelkedően végzi, 

 kitartóan szorgalmas, 

 példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

 kimagasló sportteljesítményt ér el, 

 jól szervezi és irányítja a közösségi életet, 

 tartós vagy kiváló eredményű közösségi munkát végez, 

 egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez. 

 

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási 

dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni, a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt 

oklevéllel ellehet ismerni. A dicséretes tanulók könyv és tárgyjutalomban részesülhetnek. 

Elismerés illeti meg a tanulmányi és kulturális versenyek győzteseit, az év tanulóját, az év 

sportolóját, az iskola jó hírét öregbítő tanulót. A csoportos dicsérettel rendelkezőket az iskola 

jutalmazhatja az iskolai rendezvények és kirándulások részvételi költségeinek részleges 

fedezetével. 

 

Tantárgyi dicséret: 

Az adott tantárgyból kiemelkedő teljesítményért, aktív részvétellel a szaktárgyi versenyen. 

Értékelés: félévkor és tanév végén. 

 

Szaktanári dicséret: 

 házi versenyek 1., 2., 3. helyezettjei részére, 

 a sportversenyek megyei fordulóján elért 4-8. helyezettjei részére, 

 atlétikai versenyek 7-10. helyezettjei részére. 

A szaktanár ötössel jutalmazhatja a versenyeken való teljesítményt. 

Értékelés: folyamatos 

 

Osztályfőnöki dicséret: 

 jó közösségi munkáért, 
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 50 db ötösért (január 31-ig) 

 rendszeres, jó énekkari szereplésért, 

 alsó tagozatban a házi versenyeken elért 1., 2., 3. helyezettjeinek, 

 a hulladékgyűjtésen való aktív részvételért. 

Értékelés: folyamatos 

 

Tagintézmény-vezetői dicséret: 

 városi versenyek 2-3. helyezettjei, 

 atlétikai versenyek 4-6. helyezettjei, 

 megyei sportversenyek 2-3. helyezettjei, 

 körzeti, megyei, országos versenyek helyezettjei a szaktanár döntése alapján 

Értékelés: folyamatos 

 

Igazgatói dicséret: 

 100 db ötösért (május 31-ig) 

 hitéletben való aktív részvételért, 

 a városi versenyek 1. helyezettjei, 

 megyei sportversenyek 1. helyezettjei, 

 atlétikai versenyek 1., 2., 3. helyezettjei, 

 körzeti, megyei, országos versenyek helyezettjei a szaktanár döntése alapján 

Értékelés: folyamatos 

 

Nevelőtestületi  dicséret: 

 kiemelkedő szorgalomért, kiemelkedő magatartásért, kiváló tanulmányi eredményért, 

 kiemelkedő magatartásért és kiemelkedő szorgalomért, 

 "Jó tanuló  - jó sportoló" 

 "Az év tanulója" 

 Év hangja, hangocskája 

 tanulmányi ösztöndíjak 

Értékelés: tanév végén 

 

4.21.1.A fegyelmezés iskolai elvei 
 

Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, 

igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben 

részesítendő. Az írásos fegyelmi intézkedések a következők: 

 tanítói, tanári, nevelői intés, 

 osztályfőnöki intés, 

 tagintézmény vezetői és igazgatói intés, 

A fegyelmi intéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül az osztálynaplóba is beírják. Az 

igazgatóhelyettesi és az igazgatói írásbeli intést az osztályfőnök kezdeményezi. 
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Fegyelmi büntetések 

Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal- fegyelmi büntetésben részesítendő.  

A fegyelmi büntetések a következők: 

 megrovás, szigorú megrovás, 

 kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába 

A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait a 20/2012. (08.31.) EMMI 4§ a tartalmazza. 
 

Figyelmeztetés formái: 

 Szóbeli figyelmeztetés 

 Írásbeli figyelmeztetés 

 Osztályfőnöki írásbeli: figyelmeztetés, intő, rovó 

 Tagintézmény vezetői figyelmeztetés, intő, rovó 

 Igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó 

A fegyelmi fokozatok betartásától súlyos esetekben el lehet térni. 

 

4.21.2.  A magatartás értékelésének elvei 

 
Magatartás minősítésének szempontjai:  

 Fegyelmezettség, szabálytisztelet 

 Viselkedéskultúra, hangnem .. 

 Hatás a közösségre, társas emberi kapcsolatok 

 Házirend betartása 

 Felelősségérzet 
 

A magatartás és szorgalom félévi és év végi osztályozására az osztályfőnök tesz javaslatot, és 

a nevelőtestület dönt az osztályozó értekezleten. 
 

 

Magatartás 

 

 

Példás (5) 

 

Jó (4) 

 

Változó (3) 

 

Rossz (2) 

1 Aktivitás, 

példamutatás 

igen jó, 

nagyfokú 

jó közepes gyenge, negatív, 

vagy romboló 

2 A közösségi célokkal 

azonosul? A közösség 

érdekeit figyelembe 

veszi? 

igen ellene nem 

vét 

ingadozó szemben áll 

3 A munkában való 

részvételben: 

élen jár, aktív. 

kezdeményező 

aktívan 

részt vesz 

alkalmanként 

vesz részt 

érdektelen 

4. Hatása a közösségre pozitív, 

segítőkész 

pozitív semleges negatív 

5 Társaival törődik? önzetlen, 

segítőkész 

segítőkész ingadozó közömbös, durva 
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Magatartás 

 

 

Példás (5) 

 

Jó (4) 

 

Változó (3) 

 

Rossz (2) 

 

6 A Házirend betartása betartja, arra 

ösztönöz 

betartja gyakran vét sokat vét ellene 

7 Viselkedés, hangnem kifogástalan néha 

kívánnivaló 

hagy maga 

után 

udvariatlan, 

kifogásolható 

durva, goromba, 

nyegle 

8 Felelősségérzet, 

fegyelmezettség 

nagyfokú megfelelő ingadozó gyenge 

 

4.21.3. A szorgalomjegyek megállapításának elvei 
 

Szorgalom minősítésének szempontjai: 

 Tanulmányi munka 

 Munkavégzés 

 Kötelességtudat 

 Tanórán kívüli információk felhasználása, többletmunka 
 

Szorgalom Példás (5) Jó (4) Változó (3) Hanyag (2) 

1 Tanulmányi munkája: igényes, 

céltudatosan 

törekvő 

figyelmes, 

törekvő 

ingadozó hanyag, lassító 

2 Munkavégzése: kitartó, pontos, 

megbízható 

rendszeres rendszertelen megbízhatatlan, 

gondatlan 

3 Önálló munkavégzés: mindent 

elvégez, 

önálló 

ösztönzésre 

dolgozik 

önállótlan feladatait nem 

végzi el 

4. Többféle feladatot 

vállal? 

igen keveset ritkán nem 

5 Munkabeosztás, 

önellenőrzés 

igen jó jó közepes gyenge vagy 

nincs 

6 Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása 

igen sokszor, 

rendszeresen 

érdeklődő 

előfordul, 

ösztönzésre 

dolgozik 

ritkán egyáltalán nem 
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V.KÖTET 

 

A GIMNÁZIUM ÉS A SZAKGIMNÁZIUM 

NEVELÉSI PROGRAMJA 
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A gimnáziumban általános tantervű, középiskolai képzés folyik. A 2004/2005. tanévtől 6 

évfolyamos osztályt is beindítottunk. 

 

Középiskolánkban általános gimnáziumi és szakgimnáziumi oktatás-nevelés működik, az 

alábbiak szerint: 

 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 

 4 évfolyamos gimnáziumi képzés,  emelt szint: biológia-kémia, informatika 

  6 évfolyamos gimnáziumi képzés 

  mezőgazdasági szakmacsoportos szakgimnáziumi képzés 

 vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos szakgimnáziumi képzés 

 

A gimnáziumi és szakgimnáziumi képzés az intézmény székhelyén történik, a tárgyi feltételek 

és a humán erőforrást az alábbiak jellemzik: 

 

a.1. A középiskolai nevelési program összeállításánál az alábbi kiemelt 

fejlesztési feladatokat jelöltük meg:  

 Kiterjessze és elmélyítse a tanulók általános műveltségét, a szakgimnáziumban 

alapozza meg a szakmai műveltséget is. 

 Felkészítse a tanulókat az érettségi vizsgára, a felsőfokú tanulmányok 

megszerzésére, a munkába állásra. 

 Kialakítsa a tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való 

készséget, képességet. 

 Tovább építse a tanulókban a nemzeti és európai azonosságtudatot, az egyetemes 

kultúra értékeinek megbecsülését. 

 Biztosítsa az eltérő adottságú és motivációjú tanulók számára az intellektuális, 

érzelmi, testi-lelki fejlődés lehetőségét. Biztosítsa, hogy a diákok 

érdeklődésüknek, képességeiknek, eredményeiknek, pályaválasztási 

szándékaiknak megfelelően tanulhassanak. 

 A képzés során részesítse előnyben a képességek és készségek fejlesztését, 

mozdítsa elő a tanulókban a konstruktív attitűd kialakulását. 

 Csökkentse a tanulási kudarcok mértékét és biztosítsa az iskola eredményes 

befejezését. 

 Segítse elő a szocializációs készségek kialakulását, fejlessze a diákokban az 

önmagukért, társas környezetükért és a tágabb természeti-társadalmi 

környezetért érzett felelősséget, természetes legyen egymás tisztelete és mások 

értékeinek megbecsülése, a fegyelmezettség. 

http://tar.szentbazil.hu/dokumentumok/informatika_tagozat.htm
http://szentbazil.hu/menu/felhivas.htm
http://szentbazil.hu/menu/iskola/Kepzes.htm#1
http://szentbazil.hu/menu/iskola/Kepzes.htm#vendeglato


145 

 

 Nevelje a diákokat nyitottságra a változások iránt, hogy adott esetben tulajdonosi, 

vállalkozói szemlélettel kreatív módon tudjanak alkalmazkodni az élet változó 

feltételeihez. 

 Tudatosan készítse fel a különböző társadalmi szerepekre: az állampolgári, az 

értelmiségi, a munkavállalói, a fogyasztói, a családtag szerepre. 

 Vagyis nevelő-oktató munkánk eredményeképpen az iskolából kikerülő diákok 

találják meg identitásukat, az önmegvalósítás és képességeik 

kibontakoztatásának lehetőségeit, dolgozzanak megbízhatóan, pontosan, 

kitartóan és szorgalmasan, éljenek erkölcsös, felelősségteljes életet. 

Mindezen gondolatok mentén közvetítjük 

 az alapvető, tudományosan igényes ismereteket, 

 az etikai értékeket, 

 a helyes magatartási és viselkedési normákat, 

 az anyanyelv igényes használatát. 

A fenti elvek tükrében az alábbi pedagógiai célokat fogalmazhatjuk meg: 

 az általános és széles körű alapműveltség biztosítása minden tanulónk számára, 

 biztosítani azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtokában alkalmassá tehetjük 

tanulóinkat a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal egyre nagyobb 

flexibilitást igénylő gazdasági-társadalmi környezetbe. 

 

 

5.1.1.Az iskolában folyó oktató-nevelő munka feladatai 

A tudományos nevelés, az értelmi képességek fejlesztése területén: 

 Tantárgyi és tantárgyközi tartalmak és tevékenységek révén elsajátítható, 

korszerű tudást közvetítsen. 

 Alakítsa ki, illetve fejlessze tovább a tanulási képességeket, tanulási technikákat. 

Kiemelt jelentőségű az önálló ismeretszerzés, a forrásalapú tanulás módszereiben 

való jártasság megszerzése. 

 Készítsen fel a permanens tanulás szükségességének elfogadására. 

 Törekedjen az elméleti ismeretek és a pragmatikus, alkalmazott tudás meggyőző 

összekapcsolására. 

 Követelményeivel és tevékenykedtetésével ösztönözze a tanulókat tudásra épülő, 

önálló véleményalkotásra, alternatívák felismerésére és mérlegelésére, majd az 

ezeken alapuló felelős döntésekre. 

 Törekedjék a személyre szóló fejlesztésre, támaszkodjék a tanulók érzelmi 

intelligenciájára, képzeletére, számítson kreativitásukra, illetve tudatosan 

mozdítsa elő mindezek fejlesztését. 

 A képzési folyamatban vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, ehhez 

és az egyéni érettséghez igazodva optimalizálja terhelésüket. 

 Fejlessze a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyeket: az 

önismeretet, önbizalmat, az alkalmazkodó képességet, a kudarctűrést. 

 



146 

 

a) A kommunikációs kultúra területén 

 Neveljen az anyanyelv igényes használatára (értelmes, hangos, tagolt beszéd, 

stílus, a helyzetnek megfelelő fellépés). 

 Neveljen az idegennyelv-ismeret és ennek megszerzésére teendő erőfeszítések 

fontosságának felismerésére. 

 Neveljen az információs társadalom új jelenségeinek kezelésére: a diák tudjon 

élni az új információszerzési lehetőségekkel (pl. internet), tudja megszerezni, 

szelektálni, feldolgozni az információt, tudjon eligazodni közöttük. 

 A sajtó, a média társadalmi szerepének, működési módjának megismerésével készüljön 

fel a média tudatos és kritikus használatára, a manipulálhatóság elkerülésére, a média 

üzeneteinek egyéni ítélőképességen alapuló értelmezése 

 

b) Az erkölcsi, világszemléleti értékek területén 

 Váljék meggyőződéssé, hogy a humanizmus, az emberi élet és tevékenység 

alapértéke 

(a durvaság, az agresszió, a kizárólagosságra törekvés negatív jelensége). 

 Hozzánk tartozik a személyi-, a magán- és a közösségi tulajdon tisztelete és 

védelme, az etikai, az esztétikai, a természeti és az ember által létrehozott értékek 

megbecsülése. 

 Számoljon a fogyasztói javak jelenlétével, de tudjon szembenézni ezek 

elérhetetlenségével, az egzisztenciális gondokkal is. 

 Életünkben döntő jelentőséggel bír a másik nemmel kialakított felelősségteljes 

kapcsolat. 

 Fontos annak belátása, hogy a fegyelem, a tudatos mérlegelés, döntés nyomán 

önként vállalt szabályok betartása biztosítja a harmonikus életvezetést, a társas 

kapcsolatok kedvező alakulását. 

 Váljék meggyőződéssé, minél nagyobb az erkölcsi szabadságunk, annál nagyobb 

a felelősségünk. 

A problémák felvetésén, megismertetésén túl fontos a részértékek bemutatása, 

elsajátíttatása, mintaadás (önbecsülés, önismeret, tolerancia, szeretet, bizalom, 

tisztelet, szolidaritás, tapintat, segítségnyújtás, illemtudó viselkedés). 

 A tanulók alkossanak véleményt a világ égető gondjairól: a kábítószer terjesztése 

és fogyasztása, a terrorizmus, a kiáltó ellentétek: gazdagság és szegénység, az 

elszegényedő, éhező népek, a háborúk által megnyomorítottak, a szülőföldjükről 

elűzöttek szenvedése, a túlnépesedés, népességfogyás. 

 Törődjenek szűkebb és tágabb környezetük védelmével. 

. 

c) Az érzelmi kultúra területén 

 Annak beláttatása, hogy az érzelmek szükségleti természetűek, irányultságuk, 

intenzitásuk szerint különbözőek. 

 Neveljen a család, a szülők, testvérek, rokonok szeretetére, az osztálytársak, 

tanárok, a környezetükben élő emberek tiszteletére. 
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 Neveljen együttműködésre, kooperációra, arra, hogy a társas kapcsolatokban 

nélkülözhetetlen a felelősségérzet, kötelességérzet. 

 Neveljen a nemzet-haza, patriotizmus, lokálpatriotizmus, Európa, a világ, azaz 

szűkebb és tágabb környezetünk ismeretére, megbecsülésére és egységben 

látására. 

Fontos a nemzeti hagyományok és a nemzeti azonosságtudat ápolása, fejlesztése. 

A hazafiság tartalmának szükségszerű módosulását inspirálják korunk 

tendenciái, az integrációs törekvések, a migráció, stb. 

 Ismertesse meg a civil társadalom egyre növekvő szerepét, az egyén és az állam 

felelősségkörének behatároltságát a demokráciában. 

 Az Európához való tartozásunk érzésének erősítése mellett fontos a más népek, 

kultúrák iránti nyitottság, megbecsülés, megértés igényének kialakítása 

 

d) A kulturális művészeti értékek területén 

 

 Neveljen a kulturált magatartás, kiegyensúlyozott életvitel, megfelelő 

öltözködési szokások, a szabadidő kulturált, személyiséget gazdagító eltöltése 

iránti igényre. 

 Szakközépiskolásoknál - mivel szolgáltatói szakmára készülnek - a szolgáltatói 

magatartás elsajátítására. 

 Az esztétikum világában (természet, társadalom, művészetek) megjelenő 

esztétikai minőségek észlelésére, felismerésére, az esztétikai élmények 

igénylésére, a befogadás folyamatában egyre csiszolódó ízlés fejlődésére. 

 Az alkotásra képes tanulók tevékenységének kibontakoztatására, illetve 

gondoskodás arról, hogy a hozzáértő emberek ezt megtehessék. 

 

 

e) Az egészséges életmód értékei, test és lélek harmóniája 

 

 Tudatosan óvják testi és lelki egészségüket. 

 Testi erő és kondíció, fittség, teherbíró-, teljesítő-, feszültségtűrő és 

feszültségoldó képesség fejlesztése. 

 A higiénés szokások továbbépítése, rögzítése. 

 Pszichés összeszedettség, optimális konfliktuskezelő képesség. 

 Pozitív gondolkodás, mentálhigiénés kiegyensúlyozottság. 

 Rendszeres életvezetés, egészséges bioritmus kialakítása. 

 A szenvedélybetegségektől való elhatárolódás, testedzés, sportolás, szabad 

levegőn való tartózkodás, betegségek megelőzése. 

  legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés 

módszereinek alkalmazására. 
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  Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük 

szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

 

 

f) Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

 a hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy saját élményen, tanuláson keresztül ismerik meg 

e csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. 

 

g) Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

 A felnövekvő  nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erő 

forrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre 

tekintettel használja. 

 Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő , 

értékvédő ,a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a 

tanulók számára 

 Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek el , továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, 

gyarapításába. 

 

 

h) Gazdálkodásra, takarékosságra nevelés 

 

 A felnövekvő  nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a 

világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó 

gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. 

 

 Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő  munka, a javakkal 

való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni 

döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát,lássák világosan rövid 

és hosszú távú céljaik, valamint az erő források kapcsolatát, az egyéni és közösségi 

érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. 

 

i) Médiatudatosságra nevelés 

 

 Cél, hogy a tanulók a média révén globális nyilvánosság felelő s résztvevőivé váljanak: 

értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. 
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  A médiatudatosságra nevelés az értelmező,kritikai beállítódás kialakítása és 

tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a 

médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, 

tudatos alakítására. 

  A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média 

és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános 

és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával valamint e különbségek és az 

említett médiajellemzők jogi és etikai jelenségével. 

 

j) A globális értékek területén 

 A demokrácia, a pluralizmus, a béke, mint érték, a másság, saját és mások 

határainak elfogadása, az emberi szabadságjogok érvényesítéséhez szükséges 

tudnivalók. 

 Tudatosuljon diákjainkban a magyar társadalom demokratikus létmódja, az 

európai integrációs folyamat és hazánk kapcsolódása ehhez a folyamathoz. 

 Szembesüljenek a kultúraváltozás és a globalizáció jelenségeivel, tudjanak 

eligazodni a változó világban. 

 Ismerjék az emberiség előtt álló közös problémákat az egyén, az államok és a 

nemzetközi közösségek felelősségét a földet, az emberiséget, az egyes 

közösségeket fenyegető veszélyek csökkentésében.  

 

5.2.Az iskola készítsen fel a különböző társadalmi szerepekre 

A diák értse meg, hogy az iskoláskori tanulói szerep azért fontos, mert ebben az 

időszakban alapozzuk meg jövőnket, ekkor szerezzük meg az általános műveltség és a szakmai 

tudás alapjait. A mai, még inkább a jövő társadalma tudásalapú, amely gyorsan produkálja az 

új tartalmakat, amit a felnőtt tanuló egy életen át, folyamatosan kell, hogy megszerezzen. Az 

iskoláskorban kialakított, megszerzett képességek meghatározóak az eredményességben. 

a) Az állampolgári szerep 

A tanuló ismerje a környezetében zajló eseményeket, készségévé váljék az egyéni, a 

csoport- és a közösségi érdekek egyeztetése, annak megértése, hogy a szabadság nem azonos a 

szabadossággal, a demokrácia a rendnélküliséggel. A demokratikus életformában a jogok és a 

kötelességek összetartoznak. 

Az állampolgári nevelés feladata a felelős, tudatos (állam) polgárrá nevelés érdekében 

azon technikák, ismeretek elsajátíttatása, melyek lehetővé teszik a hatékonyabb jog- és 

érdekérvényesítést. Az elméleti ismeretek átadása mellett (kiemelten történelem, osztályfőnöki 

óra) igen fontos a gyakorlati felkészülés, melynek fontos színterei az iskolagyűlések, 

diákönkormányzatok. 
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b) Az értelmiségi szerep 

A felsőoktatási intézményekbe felvett tanítványok szerepe kibővül azzal, hogy irányító, 

alkotó, nagyobb felelősséggel bíró polgárként kell részt vállalniuk a társadalom életében. 

Tudatosítani kell a továbbtanuló növendékekben, hogy az önnevelés, az önkontroll az 

értelmiségi szereppel fokozottan jár együtt, s hogy ez emberi, társadalmi és életminőséget is 

jelent. 

 

c) A munkavállalói szerep 

Készüljön fel a munkavállalásra, részese legyen az önkiszolgáló, szervező, szellemi 

munkának, a tevékenységek gyakorlása, az utasítások elfogadása, az engedelmesség, a 

folyamokba való beilleszkedés akkor is fontos, ha nagy jelentősége van az önállóságnak, az 

egyéni döntéseknek, a felelősségtudatnak, a pontosságnak, az igényességnek, az ügyességnek, 

a kreativitásnak, az önellenőrzésnek. 

Legyen kész az új ismeretek befogadására, a munkaerőpiac diktálta változásokra, a 

reálisan felmért, idejében végrehajtott pályakorrekcióra. Legyen képes önmaga 

menedzselésére, érdekei érvényesítésére. 

A munka, mint alkotás, teremtés ötvözi az etikai, esztétikai, intellektuális értékeket. 

 

d) Fogyasztói szerep 

Igényes, ugyanakkor racionális fogyasztás az anyagi, a kulturális, az információs értékek 

területén. Felnőttként se legyen pazarló, pusztító, romboló fogyasztója a javaknak. 

e) A családi szerepek 

Az egyes generációk egymás mellett élése, az idősebbek, a gyermek és felnőtt 

családtagok egymáshoz rendezett viszonya az alapja annak, hogy a társadalom egyes csoportjai 

értéktisztelők, azok funkcióit megértők legyenek. A társadalomba való beilleszkedés 

elsődlegesen a családon keresztül történik. 

 

5.3.Az iskolának az új információs környezetben eligazodni tudó fiatalokat kell nevelni. 

Az információs és kommunikációs kultúra a megismerést, az eligazodást, a tanulást, a 

tudást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló 

információk megtalálása, felfogása, megértése, szelektálása, elemzése, értékelése, 

felhasználása, közvetítése, alkotása. 

Kiemelt feladat a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, 

kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre, amelyek az információs és 

kommunikációs kultúra szerves részét képezik.  

Kommunikációs kultúránk szerves része az anyanyelv tudatos és igényes használata, 

valamint az idegen nyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti információ csere. 

A közoktatás egész időszakában minden műveltségi területen nagy gondot kell fordítani a 

kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére, beleértve mind a valós, mind a virtuális 

csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. 

Az iskolának az elektronikus média hatásmechanizmusainak megértésére, általában a 

különböző médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására, szelektív 
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használatára kell nevelnie, figyelembe véve az információt befogadó egyén személyisége, lelki 

egészsége védelmének elősegítését.  

Olyan fiatalokat kell kibocsátania, akik sikeres tanulási stratégiákkal használják ki az 

információs világháló lehetőségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulás során. 

A pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást. 

 

5.4. Nevelési módszereink 

 

Alapvető célunk, hogy a diák a tanulási folyamat aktív résztvevője legyen, ennek során a tanár 

segítségével átélje a felfedezés, megismerés és a tudás örömét. Ehhez szükséges a megfelelő 

motiváció és változatos, korosztályhoz, tanulócsoporthoz és egyéniséghez illő 

munkamódszerek: 

 Ezt segítik elő a különböző tanítási-tanulási módszerek (tanári előadás, csoportmunka, 

differenciált foglalkozás, egyéni munka, stb.) változatos alkalmazása. 

 A tanulói aktivitás: kiselőadások, önálló kutatások, pályamunkák, kísérletek bemutatások 

hatékonyabbá élményszerűbbé teszik a tanulást. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a diákokban kialakuljon az igény a rendszeres, tartalmában és 

formájában is színvonalas, munkavégzésre.  

 Nagyon fontosnak ítéljük a tanulók pozitív énképének, magabiztos, önálló 

életvezetésének kialakítását. Ezt sikerekhez juttatással, egyéni tehetségük 

kibontakozásának segítségével, kudarcaik feldolgozására és kijavítására adott 

lehetőségekkel kívánjuk előmozdítani. 

 Minden tanulót segíteni kell, hogy adottságai alapján teljesítménye csúcsára juthasson el 

és felismerje, kipróbálhassa miben a legjobb, mihez van leginkább tehetsége. 

 

Egy alternatív fenntartású, korszerű képzési kínálatot nyújtó, egyúttal társadalmilag 

hiánypótló funkciót ellátó iskolában nagyon fontos szempont, hogy a fenti módszereket a 

diákok életkori sajátosságainak és egyéniségének figyelembe vételével alkalmazzuk. 

 

 5.5.Nevelési eszközök 

 

Helyi nevelési rendszerünket úgy kívánjuk megszervezni és működtetni, hogy az –az 

iskolai életrendet követve– az osztályközösségek öntevékenységére, együttműködésére, 

aktivitására épüljön, amely elősegíti az emberi együttélés, kapcsolatteremtés szabályainak 

elsajátítását, a másokhoz való alkalmazkodás, nyitottság kialakítását. 

 Céljaink elérésének egyik leghatékonyabb eszköze az egyéni követés, a tanulói 

adottságokhoz alkalmazkodó differenciálás. 

 A harmonikus személyiség fejlődéséhez feltétlenül szükségük van a diákoknak sikerekre, 

önbecsülésre, elismerésre. Ennek érdekében a nevelőknek törekedni kell tanítványai 

személyiségének minél mélyebb megismerésére, tanulási módszereinek alakítására.  
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 Minden diák számára biztosítani kell a benne lévő értelmi, érzelmi és testi adottságok 

kibontakozását és teljesítménye elismerését. Ezt segíthetik elő a megfelelő szellemiségű 

iskolai közösségek. 

A csoportok kialakításánál – ahol lehet – alapul kell venni a diákok érdeklődését, 

motiváltságát, életkori sajátosságait. A csoportbontások a szintre hozást és a 

tehetséggondozást is szolgálják. 

 

5.6. Képzési szerkezet: 

a) Gimnáziumi képzés: 

 

 négy évfolyamos gimnáziumi képzés, általános tantervű (emelt óraszámú idegen nyelv) 

 négy évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű oktatás biológia-kémia tantárgyakból 

 négy évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű oktatás informatika tantárgyból 

 hat évfolyamos gimnáziumi képzés 

b) A szakgimnáziumi képzés 

A szakgimnáziumi képzés szerkezete 

 

Iskolánkban 4 évfolyamos szakgimnáziumi képzés folyik. Tanulóink 

szakközépiskolába jelentkezésének, egyben középiskolai pályafutásának alapvető 

célkitűzése az alábbiak: 

 a 4 évfolyamos képzési szakasz végén érettségi vizsgát tegyenek, méghozzá úgy, 

hogy az lehetőséget nyújtson számukra felsőfokú tanulmányok folytatására, 

 a 4 évfolyamos képzési szakasz ideje alatt olyan szakmai előkészítő képzés 

biztosítása, mely lehetővé teszi számukra, hogy az érettségi után iskolánkban vagy 

egy másik szakképző intézmény szakképzési rendszerében bekapcsolódjanak, 

 

A szakgimnáziumi képzés keretében a következő ágazatban tanulhatnak jelenleg: 

 mezőgazdasági ágazati képzés  

 vendéglátóipar ágazati képzés 

 

A szakgimnáziumi képzésben fontos hangsúlyt kap az idegen nyelv és az informatika 

oktatása. A helyi tanterv követelményei lehetőséget biztosítanak minden 

szakgimnáziumi tanuló számára, hogy a képzés ideje alatt nyelvvizsgát tehessen, illetve 

bekapcsolódjanak az ECDL Start rendszerbe Továbbtanulás vagy szakképzésben való 

részvétel bármely szakmacsoportban lehetséges. 

 

 

 

 

http://szentbazil.hu/menu/iskola/Kepzes.htm#1
http://szentbazil.hu/menu/iskola/Kepzes.htm#vendeglato
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 A szakgimnáziumi képzés szakszakai, céljai 

 

A szakgimnáziumi képzés az alábbi szakaszokra tagolható: 

 általános műveltséget megalapozó képzés (9-12. évfolyam), 

 továbbtanulásra felkészítő intenzív képzés (11-12. évfolyam), 

 szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés (11-13. évfolyam). 

 

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 által preferált kulcskompetenciák fejlesztése, elmélyítése, 

 a tanulók kiegyensúlyozott iskolai beilleszkedésének elősegítése, 

 a helyes tanulás-módszertani sémák elsajátíttatása, 

 a választott szakirány megerősítése, 

 a komplex személyiségfejlesztés megkezdése, 

 szakmai előkészítő képzés. 

 

Továbbtanulásra felkészítő intenzív képzés szakaszában kiemelten 

hangsúlyosak az alábbi pedagógiai és képzési célok: 

 a választott szakirány további megerősítése, lehetőség a korrekcióra, 

 intenzív felkészülés a középszintű érettségire, 

 részvétel  tanulmányi versenyeken, 

 felkészítés a továbbtanulásra, 

 folyamatos komplex személyiségfejlesztés. 

 

A szakképesítés megszerzésére felkészítő képzésben az alábbi pedagógiai és 

képzési célok fogalmazhatóak meg: 

 a munkavállalást biztosító szakmai ismeretek kialakítása, 

 a választott szakképesítés elméleti és gyakorlati ismereteinek alkalmazás 

szintű elsajátítása, 

 felkészítés a további, vagy magasabb szintű szakképesítés megszerzésére, 

 a szakterületi műszaki és jogi szabályozás alkalmazási készsége, 

 a szakembertől elvárt emberi tulajdonságok kialakítása, 

 az önálló munkavégzés képességének kialakítása, 

 felkészítés a szakmai vizsgára. 

 

A szakképesítés megszerzésére felkészítő képzésben (13-14. évfolyamon) – 

adott szakmacsoportra épülve – az alábbi szakmák oktatása történik 

intézményünkben. 
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2016. augusztus 31-ig kifutott szakközépiskolai szakképzések 

 

Szakma-

csoport 

 

Ágazat Szakképesítés 

megnevezése 

Azonosító 

száma 

Munkarend 

 

20 

XXXIII. 

Mezőgazdaság 

Mezőgazdasági 

technikus 

5462102 nappali 

rendszerű 

 

18 

XXVII. 

Vendéglátóipar 

Vendéglátás 

szervező- 

vendéglős 

 

5481101 nappali 

rendszerű 

 

 

2017. szeptember 1-ig induló szakgimnáziumi képzések 

 

Szakma-

csoport 

 

Ágazat Szakképesítés 

megnevezése 

Azonosító 

száma 

Munkarend 

 

20 

XXXIII. 

Mezőgazdaság 

Mezőgazdasági 

technikus 

5462102 nappali 

rendszerű 

 

18 

XXVII. 

Vendéglátóipar 

Vendéglátás 

szervező- 

vendéglős 

 

5481101 nappali 

rendszerű 

 

A mezőgazdasági szakmai képzés gyakorlatára az iskola tangazdaságában kerülhet sor, ahol 

mind az állattenyésztés, mind a kertészet és a gyümölcstermelés sokoldalú gyakorlati 

megvalósítására, a termelés és feldolgozás tangazdaságunkban hiányzó elemeit a gyakorlati 

képzésben foglalkoztatást vállaló, közeli vállalkozásokban tudjuk biztosítani. 
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5.7.A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Intézményünk pedagógiai programja a fentiekben leírt és képviselt értékekre, valamint a 

helyi sajátosságokból adódó elvárásokban megfogalmazandó szükségletekre épül.  

Ezért a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatainkat az alábbiakban 

határoztuk meg: 

 a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, racionális 

elsajátítása, 

 kucskompetenciák fejlesztése 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Matematikai kompetencia 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Digitális kompetencia 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

A hatékony, önálló tanulás 

 

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 

kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti cselekvési motívumainak, 

képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. 

Bűnmegelőzés  

Közismert, hogy Magyarországon gyakoribbá vált a fiatalkori bűnözések száma, 

különösen a vagyon ellen. A kutatási tapasztalatok szerint, minél fiatalabb korban fordul 

elő a bűnelkövető magatartás, annál nagyobb az esély a bűnismétlésre vagy a  

bűnözési életmód kialakulására. A fiatalok azonban nem csak elkövetői, hanem 

áldozatai is a bűnözésnek. Az iskolának fokozott szerepet kell vállalnia a gyermek-és 

fiatalkori bűnözés megelőzésében. Meg kell teremteni a bűnmegelőzést is szolgáló helyi 

szabadidős, kulturális és sportprogramokat, különös figyelemmel a szegregált fiatalok 

képességeinek a feltárására. A hatékony bűnmegelőzés érdekében együtt kell működni 

a rendőrséggel, az oktatási-nevelési, kulturális intézményekkel, a civil és üzleti 

szférával, egyházakkal és a helyi médiával. 

A bűnmegelőzést már óvodáskorban meg kell kezdeni és iskolás korban pedig tovább 

kell folytatni. A bűnmegelőzés egyik hatékony módja a bűnözés okainak feltárása, 

ennek érekében szoros kapcsolat alakul ki a rendőrség és az iskola között. 

Drogprevenció  

A drog jórészt lelki problémákra vezethető vissza. Akik ezekhez a szerekhez nyúlnak, 

azok valamilyen problémát, konfliktust nem tudnak megoldani magukban, baj van a 

mentális egészségükkel. A drog prevenció mentális kérdés: a fiataloknak olyan isme-

reteket adnak át, amelyekkel saját problémájukat kezelni tudják. A tanulókkal meg kell 

ismertetni a drogfogyasztás káros következményeit. 
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Az iskola – figyelembe véve a város drogstratégiát – a gyermekvédelmi felelős és az 

osztályfőnökök közreműködésével minden tanévben, a gyermekvédelmi munkaterv 

részeként tervezi az éves drogmegelőzési feladatokat. 

 Fogyasztóvédelmi nevelés 

A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban." (NAT) 

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának 

kialakítása, elterjesztése és fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként 

való képviselete jelenti. 

 

5.8.Tehetséggondozás, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

(A különbségek kezelésére alkotott fejlesztésközpontú speciális programok) 

 

 

Ezek azért szükségesek, mert az oktatás és nevelés hagyományos, standardizált formáinál 

nagyobb lehetőséget nyújtanak a gyermekközpontúság gyakorlati megvalósítására 

A tehetséggondozó munka sikerének feltétele, hogy: 

a. a tehetség fogalmán ugyanazt értsük az átlag fölé emelkedő, manifesztálódott teljesítményt, 

cselekvést. 

b. a tehetség megnyilvánulhat az alábbi területeken 

 a szellemi képességek, intellektuális teljesítmények (szükséges feltételek: magas IQ, 

motiváció) 

 kreativitás és alkotókészség (eredeti, új megoldások, probléma keresés) 

 művészetekben (az ábrázoló és zeneművészet terén) 

 szociális területen (vezetői kvalitások) 

A tehetség igazi kifejlődése akkor várható, ha a magas intellektus, a megfelelő 

személyiségjegyek (kreativitás, motiváció) ösztönző szociális háttérrel (családi, iskolai, baráti) 

párosulnak. 

c. a tehetség felismerése minél korábban 

 felvételi elbeszélgetéseken, szaktanári munka során, közösségi életben 

d. a tehetség gondozása, fejlesztése 

 tantárgyi fejlesztés szervezett keretek között 

– a tantárgyi órán a tananyag, illetve a tanítás differenciálása, a haladás gyorsítása, 

illetve gazdagítása az ismeretek mélyítésével, a terjedelem növelésével. 

– tanórai csoportbontások 

– a tananyagon túli képzés igényével: szakkörök, felvételi előkészítők, önművelési 

körök 

– helyi, megyei, egyéni felkészítés (ahol az igazi cél nem is elsősorban a versengés, 

hanem a  felkészülési folyamat, az a fejlődés, amely végbemegy a gyermekben) 
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– a pályázatokon való részvétel 

– szeretnénk előrelépni a tanulókísérletek feltételeinek megteremtésében, a diákrádió 

és diákújság, mozgókép kultúra szakkör, dráma szakkör, kézműves szakkör, 

nyelvvizsgára felkészítés, ECDL tanfolyam , a sportkör munkájának hatékonyabbá 

tételében 

 a diákmozgalomban, a diákönkormányzat különböző szintjein kiválasztódnak a 

szervezői, vezetői tehetséggel bíró diákok 

A tehetséggondozás egyben természetesen személyiségfejlesztés is (önismeret, 

tanulásmódszertan, új kulturális szokások), számos eleme bizonyos hátrányok (földrajzi, 

szociális, kulturális) kompenzálására is irányul. 

A tehetséggondozás bármily fáradságos munka, mégis vonzó a tanár számára, hiszen 

komoly pedagógiai sikerélményt jelent. 

A köznevelési törvény a tanulói jogok közé sorolja, s a pedagógus alapvető feladataként 

fogalmazza meg a tanuló képességének, tehetségének kibontakoztatását. 

 

5.8.1.Felzárkóztatás, esélykompenzáció a középiskolában: 

 

Az iskolai kudarc egyre inkább szociális problémaként van jelen. Az oktatáshoz való jog a 

társadalmi integráció hatékony eszköze. 

 Tanulási kudarc okai a következők lehetnek: 

 családi válsághelyzet (szülő halála, válás) 

 deviancia a családban (alkoholizmus, agresszivitás, börtön) 

 két inaktív szülő (munkanélküliség) 

 szülők alacsony iskolázottsága, szakképzetlensége 

 hátrányos térségben lévő lakóhely 

 ingerszegény környezet, 

 tartós betegség 

 alacsony jövedelemszint, szegénység 

 érzelmi zavarok, szeretet hiány, a szülő nemtörődömsége 

 elhamarkodott, rossz iskolaválasztás 

Mindezen hátrányok leküzdése tanítási órán csak az egyénre szabott tanítási program, a 

differenciált oktatás, a megfelelő motiváció, az állandó odafigyelés, a helyes pályaorientáció 

segítségével lehetőséges. A hátrányok leküzdésére az egyéni fejlesztés hatékonysága érdekében 

mentori rendszer működtetése. Speciális szakemberek segítő munkája pl. pszichológus, 

szociális segítő. 

A felkínált lehetőség csupán lehetőség, el kell érjük, hogy a tanulóinkban belső motiváció 

alakuljon ki a tanulásra, mely aktivitásra készteti, hogy tudatosuljon benne, ő is felelős saját 

eredményeiért. 

A szociális hátrányok leküzdésére önismereti tréningek alkalmazása, szupervízió 

alkalmazása. Pedagógusok részére esetkezelő csoportfoglalkozások szervezése. 
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A felzárkóztatási program célja tehát a felkészültségbeli hiányok pótlása, a szükséges 

megismerő, munkavégző, alkalmazási képesség fejlesztése, az ehhez szükséges motivációk 

megteremtése, előre lépés a tanulásmódszertan terén. 

 

5.8.2.A felzárkóztatás szervezeti keretei 

 a téma fontosságának tudatosítása osztályfőnöki és szaktárgyi órán 

 tanórai felzárkóztatás differenciált munkáltatással, otthoni feladatok adásával 

egyéni mentorálással. 

 legrászorultabbak esetében tanórán kívüli felzárkóztatás, korrepetálás (jó, ha 

tanórához kapcsolódik így pl. 7. órában. Iskolán kívüli közösségformáló 

programok.(színház-mozilátogatás, felvilágosító előadások, kirándulások, 

tréningek) 

 a diákotthonban végzett hasonló célú munka 

 ritkán előforduló részképesség zavart figyelembe vesszük, de korrekcióra - a 

szülőkkel egyeztetve - szakemberhez irányítjuk a gyermeket. 

A felzárkóztató munkában különösen fontos: 

 az értékelés következetessége, a siker ill. kudarc kiszámíthatósága, ti. így a 

kudarc tűrése és feldolgozása erősítheti a gyermek pszichés ellenálló képességét 

 a tanulónak legyen lehetősége, hogy más tárgyban, az iskolai élet egyéb területén 

elismerést vívjon ki. 

 számolnunk kell azzal is, hogy a tanulmányi munkában sikertelen gyermekek 

magatartásában is rendellenességek, konfliktusok mutatkozhatnak (csöndes 

elzárkózás, vádaskodás, agresszivitás) 

Az esetek nagy többségében a szisztematikus felmérő, ellenőrző, felzárkóztató munka 

elősegíti az indulási hátránnyal tanulók hiányainak pótlását. Ez nagy előrelépést jelent az egész 

személyiségfejlődésében, az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtésében. hangsúlyozzuk 

a személyközpontú integrált nevelés fontosságát, az egyéni fejlesztési terv alapján történő 

patronáló munkát. 

Az egyéni fejlesztéssel foglalkozó pedagógus állítja össze a patronált egyéni fejlesztési 

tervét, melynek időrendjét, a fejlesztő foglalkozások számát, idejét a szülővel is 

egyeztetjük. A fejlesztési terv vonatkozhat valamilyen tantárgyi tudás fejlesztésére, 

motiválásra, akaraterő fejlesztésre, kitartó munkavégzésre, önbizalom fejlesztésére stb.,   a 

tanulókat legalább három havonként értékelni szükséges / szöveges értékelés / . A mentor 

egyéni fejlesztési naplót vezet diákjairól, mely alapja az értékelésnek. 
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5.9.A szociális hátrányokat enyhítő pedagógiai tevékenységek 

 

Az iskolai teljesítmény szempontjából meghatározó készségek és képességek 

kifejlesztésében a hátrányos családi környezet nem ad lehetőséget. 

Iskolánk ezt a problémát az ifjúságvédelmi felelős és a szaktanárok kompetenciájába utalta. 

Ők kísérik figyelemmel az érintett tanulót, koordinálják a segítségnyújtás alábbi lehetőségeit: 

 felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok, 

 pályaorientációs tevékenység 

 felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői  

  értekezleten, fogadó órákon 

 drog- és bűnmegelőzési programok 

 kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézményekkel 

 pályázatok figyelése, részvétel ösztöndíj pályázatokon (pl. roma 

program, második esély gimnáziumi program) 

 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység alapja a gyermek, a tanuló 

adottságainak, képességeinek, személyiségének megismerése, amely részben a tanórákon, 

szakmai gyakorlati foglalkozásokon, illetve a diákkal való találkozás minden szintjén történik. 

 

a) A feladatok rendszere  

Kapcsolattartás: 

 személyes beszélgetés a tanulóval, fejlődésének figyelemmel kísérése 

 a szülői támogatás megnyerése 

 fogadóóra tartása, 

 konzultáció, tanácsadás a családtagoknak 

 előadások tartása a meghívott szakemberekkel 

 szükség esetén pszichológus, szociális segítő bevonása, 

 kapcsolatfelvétel a szakszolgálatokkal, egyéb szervekkel. 

 

Anyagi támogatások igénylésének elősegítése: 

 törvényben előírtak szerinti tankönyvtámogatás 

 étkezési hozzájárulás 

 rendkívüli és rendszeres gyermektámogatás kezdeményezése 

 a jogszabályban előírt felzárkóztató programok ingyenes biztosítása 

(korrepetálás, sportprogramok, stb.) 
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b) Pedagógiai eljárások a hátrányok leküzdésére 

Tanítási órán: 

 segítő kapcsolat megteremtése, személyes beszélgetések, 

 differenciált oktatás, 

 az egyéni képességek kibontakoztatására való törekvés, 

Tanítási órákon kívül: 

 a felzárkóztatás formáinak igénybe vétele (korrepetálás, fakultáció) 

 tehetséggondozás (versenyeztetés egyéni foglalkozás) 

 Tájékoztatás (tanácsadás a diákok jogairól) 

 kiemelt feladatnak tekintjük a drogellenes-drogprevenciós tevékenység 

  szervezését, 

 hatékony szabadidős, sport foglalkozások szervezése, 

 önismereti, konfliktuskezelési tréningek szervezése, 

 tréningek, előadások szervezése a drogprevenció jegyében, 

 biztosítjuk a rendszeres egészségügyi vizsgálatokon való részvételt. 

 

 

c) Ifjúságvédelmi hálózat igénybevétele: 

 a veszélyeztetett helyzetű tanulókat nyilvántartásba vesszük és jelezzük a 

gyermekjóléti szolgálatok felé 

 figyelemmel kísérjük az igazolt és igazolatlan hiányzásokat, és a lakóhely 

szerinti jegyzőnek - a rendeletnek megfelelően, tanköteles tanulók esetén – jelezzük 

 

 tájékoztatást adunk a speciális segélyhívó számokról, 

 közreműködünk a pszichológussal, szükség szerint a rendőrséggel és az 

önkormányzattal, 

 konzultálunk az iskolaorvossal 

 

d) Pedagógiai eljárások 

 a tanuló érdekeltté tétele a tanulásban 

 speciális közösségi és szabadidős fejlesztő foglalkozások 

 iskolai rendezvényeken való aktív részvétel (szereplések) 

 szünidei programok, kirándulások, üzemlátogatások, kiállítás látogatás, 

művészeti programok, fesztiválok szervezése, 

 szükség szerinti hátránykompenzáló, felzárkóztató foglalkozások 

 egészségügyi szűrővizsgálatok (az egészségügyi illetve e nevelési problémák 

hátterében feltételezhető okok kiszűrése az osztályfőnök, az ifjúságvédelmi felelős 

feladata) 
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Minden pedagógus felelőssége, hogy eszközeivel tompítsa a már meglévő társadalmi 

egyenlőtlenséget, mert minden tanulónak egyformán fontos a személyisége, legyen helyzete 

bármilyen hátrányos. 

 

5.10. A középiskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos 

rendelkezések 

 

Az iskolai közösségi szolgálat céljai 

a) A tanulók számára 

Magyarország Kormánya a 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvénnyel 

bevezette az iskolai közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő 

tevékenységet. Ez a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, 

mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékeny-

kedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják. Az iskolai közösségi 

szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely megvalósulási helyétől és formájától 

függetlenül a közösség érdekét is szolgálja az egyén személyiségének fejlesztése mellett. 

Fejleszti a  tanulók következő kompetenciáit: 
 

— kritikus gondolkodás, 

— érzelmi intelligencia, 

— önbizalom, 

— felelősségvállalás, 

— állampolgári kompetencia, 

— felelős döntéshozatal, 

— hiteles vezetői készségek, 

— szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás, 

— kommunikációs készség, 

— együttműködés, 

— empátia, 

— konfliktuskezelés, 

— problémamegoldás. 

A kompetenciák fejlesztése mellett a pályaorientációban is fontos lehet a tanulóknak az 50 

órás iskolai közösségi szolgálat. Az iskola a közösségi szolgálat megszervezésével törvény adta 

kötelezettségének tesz eleget, segítve a tanulók érettségihez jutását. Az iskolai közösségi szolgálati 

program különös értéke, hogy tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális eszközök 

felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét. A pedagógiai célokon túl, lényeges, hogy 

a végzett tevékenység legyen hasznos minden érintett számára. Érezhesse a tanuló, hogy olyan 
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feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség és a fogadó intézményekben élők, vagy dolgozók 

életminőségét, a tevékenysége, jelenléte hasznos a fogadó intézményekben élőknek, 

tevékenykedőknek, továbbá jelentsen segítséget a fogadó intézmények munkavállalói számára is. 

Fontos értéke a programnak, hogy a tanulók mindegyikének lehetőséget teremt a sikeres 

tevékenységre, az önmegismerésre, egyéni céljaik megtalálására. Mindezeken felül a személyes 

emberi kapcsolatok új színnel gazdagíthatják a tanulók életét. 

 

5.11.Közösségfejlesztés és kapcsolatok 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. Belső és külső kapcsolatok alakításával kell a közösségeket formálni az 

egyén és az intézmény haladása érdekében. 

 

A személyiségjegyek – az önállóság, a felelősség, az életben való tájékozódó képesség, 

az alkotó tevékenység – csakis a közösségfejlesztés eszközei révén alakítható ki. Ha az 

egyént formáljuk, rá gyakorolt hatásunk minden pillanatban hatással lesz a közösségre is, és 

fordítva is érvényes. Az osztály az iskola része, tehát nyilvánvaló, hogy az osztályfőnök az 

egész iskola előtt álló célkitűzés szolgálatában oldhatja meg nevelési feladatát.  

A közösségformálás akkor eredményes, ha az „iskolahasználók„ sajátjuknak érzik az 

intézményi követelményeket és fontosnak tartják ezek megvalósítását. Tevékenységünket a 

követelményeink valóra váltására irányítsuk és érjük el, hogy a közösségfejlesztés tettekben 

realizálódjon. Az egyes lépéseket elemezni, értékelni kell –újabb és újabb  feladatokat kell 

kitűzni. 

A közösségnek alkalmassá kell válni a célok megértésére, az előrelépés feltételeinek 

megértésére, közéleti feladatok ellátására, önmaguk nevelésére és irányítására. 

A szülők, tanulók, és a pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztésének 

lehetőségei 

 

Pedagógiai munkánk sikerét alapvetően meghatározó feladatunknak tartjuk, hogy 

rendszeres kapcsolatot tartsunk tanulóink szüleivel, folyamatosan tájékoztassuk őket 

gyermekük iskolai munkájáról, magatartásáról, tanulmányi előrehaladásáról. 

 

Tanulóinkat arra ösztönözzük, hogy tevékenyen vegyenek részt az iskolai élet 

formálásában, kérdéseikkel, javaslataikkal bizalommal forduljanak tanáraikhoz, 

osztályfőnökeikhez, az iskolavezetéshez. 
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5.12. A szülők, a tanulók, a pedagógusok, az iskola és partnereinek 

együttműködési formái 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

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

Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint. 

- az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon 

 

A tanuló nevelését a szülők kezdik meg és teremtik meg az egészséges testi és 

pszichikus fejlődés feltételeit a családban, ennek hatásai kétség kívül lemérhetők felnőtt 

korban is. A szülők segítik a család keretében a gyermeket az első közösségi 

beilleszkedésben, a családi élet szokásrendjében, itt sajátítja el a gyermek a társas 

érintkezés szabályait és szokásait, formálódik viszonya a felnőttekhez, szerzi első 

esztétikai élményeit. 

 tanuló és a pedagógus 

Minél szorosabb ez a kapcsolat, minél jobban ismeri a tanuló életkörülményeit, 

pszichikumát, szokásait, annál nagyobb mértékben tudja befolyásolni még azokat a 

hatásokat is amelyek felett – közvetlenül – nincs hatalma.  

Tehát a személyiség megismerése, a fejlődési tendenciák pontos felfedezése az őszinte 

együttműködés alapja. 

 A kollégium és az iskola együttműködésének alapja a fiatal iránt érzett közös nevelési 

felelősség, feltétele a közös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. 

 Az együttműködés eredménye a nevelés egysége  

 

 

Szülő és pedagógus 

 Fogadóóra 

 Nyílt napok nyílt órák 

 Egyebek: levél, telefon, értesítő útján való kapcsolattartás  

 Személyes tájékoztatás a tanuló előmeneteléről és magatartásáról 

 

Tanuló és pedagógus 

 Tanórák 

 Tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények 

 IDB, ODB 
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5.13.A pedagógusok helyi intézményi feladatai. 

 

5.13.1. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök 

feladatai 

 

 
a) 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 leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott 

munkarend alapján. 

 

A pedagógus: 

 rendszeresen megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a 

tanulócsoportjában 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 

differenciáltan szervezi; 

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 

segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat; 

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés 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 megőrzéséről; 

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású 

legyen; 

 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására 

gondot 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 

ennek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók 

állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, 

szükség szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok kezdeményezésével 

segítségével érhet el; 
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 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek; 

 a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 

 a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés 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 

 

b) Az osztályfőnöki munka nevelési tartalma: 

 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, 

összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.  

 

A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak 

bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése 

és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán 

kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések, 

utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. 

 

 

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében, lehetőségei szerint kapcsolatot tart 

tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a 

család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez.  

 

Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka. 

 

Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók 

nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az 

osztályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a 

helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

 

 

 

 



166 

 

c) Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

 

 Az 6-8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, 

szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak. 

 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 

kiemelt szerepe van az osztályfőnököknek. 

 

d) 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 

szaktanárokkal, 

 szükség esetén, a szülő, gondviselő kérésére tanácsért, segítségért forduljon szakemberhez, 

(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 

 

5.13.2.Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és iskolai hatások, az érték- és normaválság, az 

egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültség-szint és 

csökken a feszültségtűrő képesség, ami otthon érezteti hatását és leggyakrabban a gyerekeken 

vezetődik le. 

A legsúlyosabb eset, ha a gyermek veszélyeztetett. Veszélyeztetett az a gyermek, aki 

családjában vagy környezetében ismétlődő vagy tartós fizikai és/ vagy lelki bántalmazásnak 

netán szexuális zaklatásnak, erőszaknak, elhanyagolásnak van kitéve, valamint fejlődésében 

családja és/vagy közvetlen környezete károsan befolyásolja, és ezt nem ellensúlyozza semmi. 
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A fenti káros hatások megjelennek az iskolában a gyermekek teljesítmény -, viselkedés- 

és kapcsolatzavarainak formájában. 

Legfontosabb célunk a prevenció, amely munkában szükséges 

 védeni a tanulókat a káros szenvedélyektől, a negatív hatásoktól, a sorozatos 

kudarcoktól, a egyéni megrázkódtatásoktól 

 a hátrányos és veszélyeztetett tanulók felderítése, nyilvántartása, az okok 

feltárása, anamnézis készítése 

Segítségnyújtás az alábbi módszerekkel: 

 ismeretterjesztő, felvilágosító, tájékoztató munka (együtt az egészségügyi 

intézményekkel, rendőrséggel) 

 tájékozódás felmérésekkel, ezek értékelése 

 önértékelés, önfejlesztés képességének kialakítása (minden nevelő feladata) 

 az egészséges életvitel népszerűsítése 

 egyéni foglalkozás, tanácsadás tanulónak, szülőnek (elbeszélgetés) 

 szakemberhez irányítás (Családsegítő szolgálat, Gyermekjóléti szolgálat, 

szociálpedagógus, pszichológus) 

 szociális ellátások számbavétele, anyagi támogatás (rendszeres és rendkívüli 

gyermeknevelési támogatás a lakóhely szerinti illetékes települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalától) 

 a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatok figyelése 

 

5.13.3.Az érettségivel kapcsolatos általános feladatok 

A felvétel rendje intézményünkben 

 

Az oktatási és kulturális miniszter a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjét a 2008/2009-es 

tanévtől több ponton megváltoztatta (16/2008 (IV.30.) OKM rendelettel. 

Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra hirdet felvételt, 

a felvételi kérelmekről  

 vagy a tanulmányi eredmények alapján, 

 vagy a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetencia alapú 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga alapján dönthet. 

Mi intézményünk a hetedik évfolyamra való felvételi kérelmeket a tanulmányi eredmények 

alapján dönti el. 
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Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamra hirdet felvételt, a felvételi kérelmekről: 

 a jelentkezett tanulók tanulmányi eredményei, vagy  

 a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott kompetencia alapú 

feladatlapokkal megszervezett egységes írásbeli vizsga eredménye, vagy a 

 a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott kompetencia alapú 

feladatlapokkal megszervezett egységes írásbeli vizsga és a szóbeli 

meghallgatás eredménye alapján dönthet. 

Intézményünkben a kilencedik évfolyamra jelentkezett tanulóknál a felvételi kérelmeket a 

tanulmányi eredmények alapján dönti el.  

a) Négyosztályos gimnázium  

 Az általános iskola 8. osztályát végző tanulók jelentkezését várjuk. 

 Jelentkezés módja: iskolánkba az "állami" jelentkezési lapon a tanév rendjében meghatározott 

határidővel. 

 Felvételi követelmény: legalább 3,8-as átlageredmény.  

 Hitélet, vallásosság. 

 Felvételi vizsgát nem tartunk.  

 Iskolánkba jelentkezni, csak az általános iskolák által kiadott jelentkezési lapokon lehet. 

Jelentkezési határidőt a minden évben megjelenő „Tanév rendjéről” szóló rendelet határozza 

meg. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az intézmény OM azonosító számát. 

 Elbeszélgetés van a jelentkező tanulókkal és szüleikkel. 

 

b) Hatosztályos gimnázium 

 Az általános iskola 6. osztályát végző tanulók jelentkezését várjuk. 

 Hitélet, vallásosság. 

 Felvételi vizsgát nem tartunk.  

 Iskolánkba jelentkezni az általános iskolák által kiadott jelentkezési lapokon vagy személyesen 

lehet. Jelentkezési határidőt a minden évben megjelenő „Tanév rendjéről” szóló rendelet 

határozza meg. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az intézmény OM azonosító számát. 

 Elbeszélgetés van a jelentkező tanulókkal és szüleikkel. 

 

c) Szakgimnáziumi képzés 

 Az általános iskola 8. osztályát végző tanulók jelentkezését várjuk. 

 Jelentkezés módja: iskolánkba az "állami" jelentkezési lapon a tanév rendjében meghatározott 

határidővel. 

 Felvételi követelmény: legalább 3.00-as átlageredmény.  

 Hitélet, vallásosság. 

 Felvételi vizsgát nem tartunk.  
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 Iskolánkba jelentkezni, csak az általános iskolák által kiadott jelentkezési lapokon lehet. 

Jelentkezési határidőt a minden évben megjelenő „Tanév rendjéről” szóló rendelet határozza 

meg. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az intézmény OM azonosító számát. 

 Elbeszélgetés van a jelentkező tanulókkal és szüleikkel. 

 

 

A felvételi módjáról és időpontjáról minden évben országos felvételi tájékoztatóban, Görög 

Katolikus Szemlében, iskolai és egyházmegyei honlapon és a helyi újságban is közlünk 

információkat. 

A nyílt napot minden évben október és december közepén szervezzük. 

Iskoláról, jelentkezésről, a felvételiről felvilágosítás kapható az iskola címén. 

 

Igyekszünk minden lehetőséget megadni, hogy diákjaink sikeresen felkészülhessenek a közép-

, illetve emeltszintű érettségire. 

Az idegen nyelv tanulása minden tanuló számára szabadon választható, ezentúl az itt tanuló 

diákok emelt szinten tanulhatnak angolt és németet, de választható még olasz, orosz, latin és 

ógörög nyelv is. Az idegen nyelv eredményeit nagymértékben segítik a nyelvvizsga 

előkészítők, tehetséggondozások, és a nyári-nyelvi táborok. 

A gimnáziumban “elitképzés” folyik, ahol nem a gazdagság jelenti a kiválóságot, hanem az 

elért eredmények. 

- Ennek egyik alapja a tehetséggondozás, felzárkóztatás, fakultációk, szakkörök nagy számú 

lehetőségében rejlik. 

- A másik,a versenyeken pályázatokon való eredményes részvétel, hiszen ezek a 

legtehetségesebb tanulóknak biztosítanak kibontakozási lehetőséget. 

- A harmadik a művészeti, kulturális és sport eredményeink. Számos díjat kapnak tanulóink 

ezeken a területeken, öregbítik iskolánk hírnevét Magyarországon és külföldön egyaránt. 

Jól felszerelt kémiai, fizikai, biológiai, ének, rajz szaktantermeink valamint nyelvi labor segítik 

a szakirányú oktatást. 

Egyre bővülő könyvtárunk segíti mind a pedagógusok, mind a tanulók egyéni felkészülését és 

kutató munkáját. 

A mai igényeknek megfelelő számítástechnikai szaktanterem áll a diákok rendelkezésére. 

Iskolánk csatlakozott az Internet hálózathoz, így annak használata biztosított. 

Iskolánk sajátossága a görög katolikus kántorképzés. A kántorképző három éves anyagának 

elvégzése után kántori oklevelet szerezhetnek a vizsgát tett tanulók. 

 

 

5.22. A felvétel rendje intézményünkben 

 

Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra hirdet felvételt, 

a felvételi kérelmekről  

 vagy a tanulmányi eredmények alapján, 

 vagy a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetencia alapú 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga alapján dönthet. 

Mi intézményünk a hetedik évfolyamra való felvételi kérelmeket a tanulmányi eredmények 

alapján dönti el. 

 

http://szentbazil.hu/menu/iskola/szakkorok.htm
http://szentbazil.hu/iskola/page_0111.htm
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Ha a középfokú iskola a kilencedik évfolyamra hirdet felvételt, a felvételi kérelmekről: 

 a jelentkezett tanulók tanulmányi eredményei, vagy  

 a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott kompetencia alapú 

feladatlapokkal megszervezett egységes írásbeli vizsga eredménye, vagy a 

 a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott kompetencia alapú 

feladatlapokkal megszervezett egységes írásbeli vizsga és a szóbeli 

meghallgatás eredménye alapján dönthet. 

Intézményünkben a kilencedik évfolyamra jelentkezett tanulóknál a felvételi kérelmeket a 

 Négyosztályos gimnázium  

 Az általános iskola 8. osztályát végző tanulók jelentkezését várjuk. 

 Jelentkezés módja: iskolánkba az "állami" jelentkezési lapon a tanév rendjében meghatározott 

határidővel. 

 Felvételi követelmény: legalább 3,8-as átlageredmény.  

 Hitélet, vallásosság. 

 Felvételi vizsgát nem tartunk.  

 Iskolánkba jelentkezni, csak az általános iskolák által kiadott jelentkezési lapokon lehet. 

Jelentkezési határidőt a minden évben megjelenő „Tanév rendjéről” szóló rendelet határozza 

meg. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az intézmény OM azonosító számát. 

 Elbeszélgetés van a jelentkező tanulókkal és szüleikkel. 

 Hatosztályos gimnázium 

 Az általános iskola 6. osztályát végző tanulók jelentkezését várjuk. 

 Hitélet, vallásosság. 

 Felvételi vizsgát nem tartunk.  

 Iskolánkba jelentkezni az általános iskolák által kiadott jelentkezési lapokon vagy személyesen 

lehet. Jelentkezési határidőt a minden évben megjelenő „Tanév rendjéről” szóló rendelet 

határozza meg. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az intézmény OM azonosító számát. 

 Elbeszélgetés van a jelentkező tanulókkal és szüleikkel 

 

  Szakgimnáziumi képzés 

 Az általános iskola 8. osztályát végző tanulók jelentkezését várjuk. 

 Jelentkezés módja: iskolánkba az "állami" jelentkezési lapon a tanév rendjében meghatározott 

határidővel. 

 Felvételi követelmény: legalább 3.00-as átlageredmény.  

 Hitélet, vallásosság. 

 Felvételi vizsgát nem tartunk.  

 Iskolánkba jelentkezni, csak az általános iskolák által kiadott jelentkezési lapokon lehet. 

Jelentkezési határidőt a minden évben megjelenő „Tanév rendjéről” szóló rendelet határozza 

meg. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az intézmény OM azonosító számát. 



171 

 

 Elbeszélgetés van a jelentkező tanulókkal és szüleikkel. 

 

A felvételi módjáról és időpontjáról minden évben országos felvételi tájékoztatóban, Görög 

Katolikus Szemlében, iskolai és egyházmegyei honlapon és a helyi újságban is közlünk 

információkat. 

A nyílt napot minden évben október és december közepén szervezzük. 

Iskoláról, jelentkezésről, a felvételiről felvilágosítás kapható közvetlenül is az iskola 

elérhetőségein  

Kollégium 

1. Jelentkezők köre: 14-20 éves fiú és lányok, akiket a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumba felvettek és a napi bejárás 

megterhelő.  

2. A jelentkezés módja: az iskolai jelentkezési lapon, az iskolai jelentkezéssel egy időben.  

3. A felvételi döntést az iskolai felvétellel együtt hozzuk meg. 

4. A kollégium az iskolával közös igazgatás alatt működik.  

5.22.A gimnázium és szakgimnázium helyi tanterve 

5.22.1. A választott kerettanterv megnevezése 

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 7–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 

II. idegen nyelv   3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 3 3 

Erkölcstan 1 1     

Etika     1  

Biológia – egészségtan 2 1  2 2 2 

Fizika 2 1 2 2 2  

Kémia 1 2 2 2   

Földrajz 1 2 2 2   

Ének-zene 1 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1   
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Dráma és tánc/Mozgóképkultúra 

és médiaismeret* 
  1    

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1 1 1   

Életvitel és gyakorlat  1     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 3 3 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 31 31 35 36 35 35 

 

 

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Óraterv a kerettantervekhez – szakgimnázium  

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1     

Művészetek*   1     

Informatika 1       

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak órakerete, 

amelyből 1óra (szakmai irányú 

képzésre) szabadon tervezhető** 

6 7 8 11 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

 

Az elkövetkező években az iskolánkban a nevelő-oktató munka két pedagógiai program szerint folyik 

majd, hiszen  

 a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak módosítását 

a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezeti be, 
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 illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 2012-ben 

kiadott NAT 2013. szeptember 1-jén az első és az ötödik és kilencedik évfolyamon – majd ezt 

követően minden tanévben felmenő rendszerben – kerül bevezetésre. 

 míg a többi évfolyamon a jelenleg hatályos pedagógiai program szerint szervezzük a nevelő-

oktató munkát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

 

Tantárgyak 
Gimnázium 

7-8 

Gimnázium 

9-12 

Szakgimnázium  

9-12 

Biológia – egészségtan B B  

Fizika B B  

Kémia B B  

Ének-zene A A  

 

5.14.2. A választott kerettanterv feletti óraszámok, fejlesztési feladatok és 

követelmények 

 

 Választott kerettanterv feletti óraszámok 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal:  
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Óraszámok  7–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 3+1 4 4 4 4 4+1 

I. idegen nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 

II. idegen nyelv   3 3 3 3 

Matematika 3 3+0,5 3 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2+0,5 2+1 2+1 3 3 

Erkölcstan h. HITTAN 1 1     

Etika h. HITTAN     1  

Biológia – egészségtan 1,5 1,5  2 2 2 

Fizika 1,5 1,5 2 2 2  

Kémia 1,5 1,5 2 2   

Földrajz 1,5 1,5 2 2   

Ének-zene/Művészetek*/ 1 1 1 1 1* 1* 

Vizuális kultúra/Művészetek*/ 1 1 1 1 1* 1* 

Mozgóképkultúra és médiaismeret   1*    

Informatika 1 1 1+1 1   

Életvitel és gyakorlat  1     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Érettségire felkészítés     2+2 2+2 

Szabadon tervezhető órakeret 3 3 4 4 6 8 

IDEGEN NYELV 2 2 2 2 2 2 

MAGYAR 1 -    1 

TÖRTÉNELEM - 0,5 1 1   
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MATEMATIKA - 0,5    1 

ÉRETTSÉGIRE KÉSZÍTÉS     2+2 2+2 

INFORMATIKA   1    

HITTAN    1   

Rendelkezésre álló órakeret 31 31 35 36 35 35 

HITTAN 1 1 2 1 1 2 

 

 

 

 

 

 

Óraszámok a 9–12. évfolyamon–  gimnázium –  

 KÉMIA-BIOLÓGIA  

 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 

I. idegen nyelv 3+2 3+2 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika helyett HITTAN     1   

Biológia – egészségtan   2 2+2 2+2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2+2 2+2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene/Művészetek*/ 1 1 1*  1* 

Vizuális kultúra/Művészetek*/ 1 1 1*  1* 

Mozgóképkultúra és médiaismeret  1*       

Informatika 1 1     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségire felkészítés   2+2 2+2 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

I.IDEGEN NYELV 2 2   

KÉMIA 2 2   

BIOLÓGIA   2 2 

MATEMATIKA    1 
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TÖRTÉNELEM     

MAGYAR    1 

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS   2+2 2+2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

HITTAN 2 2 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

Óraszámok a 9–12. évfolyamon–  gimnázium –  

EMELT ÓRASZÁMÚ ID. NYELV 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 

I. idegen nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2+1 2+1 3 3 

Etika h. HITTAN     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene/Művészetek*/ 1 1 1*  1* 

Vizuális kultúra/Művészetek*/ 1 1 1*  1* 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1*       

Informatika 1+1 1     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

ÉRETTSÉGIRE KÉSZÍTÉS   2+2 2+2 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

IDEGEN NYELV 2 2 2 2 

ÉRETTSÉGIRE KÉSZÍTÉS   2+2 2+2 

MATEMATIKA    1 

TÖRTÉNELEM 1 1   

MAGYAR    1 

INFORMATIKA 1    
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HITTAN  1   

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

HITTAN 2 1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óraszámok a 9–12. évfolyamon –  gimnázium – 

EMELT INFORMATIKA 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 

I. idegen nyelv 3+2 3+2 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene /Művészetek*/ 1 1 1*  1* 

Vizuális kultúra/Művészetek*/ 1 1 1*  1* 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1*       

Informatika 1+2 1+2 0 +2  0+2 

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

ÉRETTSÉGIRE KÉSZÍTÉS   2+2 2+2 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

IDEGEN NYELV 2 2   

INFORMATIKA 2 2 2 2 

EMELT ÉRETTSÉGIRE 

KÉSZÍTÉS 
  2+2 2+2 

MATEMATIKA    1 

MAGYAR    1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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HITTAN 2 2 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óraszámok – szakgimnázium –vendéglátó/mezőgazdasági 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 

Idegen nyelvek 3+1 3+1 3+1 3+1 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2+1 3+1 3 

Etika helyett HITTAN     1   

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1     

Vizuális kultúra /Művészetek*/   1*     

Ének-zene 0+1 0+1 0+1 0+1 

Informatika 1+1       

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak órakerete, 

amelyből 1óra (szakmai irányú 

képzésre) szabadon tervezhető** 

6 7 8 11 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

IDEGEN NYELV 1 1 1 1 

MATEMATIKA 1 1 1 1 

MAGYAR    1 

TÖRTÉNELEM  1 1  

ÉNEK-ZENE 1 1 1 1 

INFORMATIKA 1    

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

HITTAN 2 2 1 2 
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**A szakmai órák részletes struktúráját a szakmai program tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

A kötelező tanórai foglalkozások, az emelt szintű érettségire felkészítő tanórai 

foglalkozások fejlesztési feladatai és követelményei 

 

A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium középiskolájának helyi tanterve az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet által összeállított kerettantervnek, a Mozaik Kiadó kerettantervi ajánlásának és a 

KPSZTI kerettantervi ajánlásának a helyi sajátosságokat megjelenítő adaptációja.   

Az óratervben szereplő tantárgyak témaköreit, tananyagát, céljait és követelményeit a  

2. számú melléklet tartalmazza. 

5.25. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a 

hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük 

van, a matematika, a testnevelés, a szakmai tantárgyak és a vizuális kultúra esetén.(pl: körző, 

vonalzó, számológép, tornafelszerelés, gumicsizma, munkaruha, metszőolló, rajzeszközök,) 

 

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 taneszközök 

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, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk 

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

több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket 

a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

 

 

5.26. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 

 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

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

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A 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 hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

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

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

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

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

megvalósítása 

 

A középiskolában az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú 

képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel 

készíti 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 

élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási 

képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti 
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tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni 

képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez 

elengedhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

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. 

 

 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 tehetségüknek 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 kialakításával; 

 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, politikai, az esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés 

területei) és a szükségletek alakítása képezze; 

 a nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség, 

szavahihetőség értékét; 

 jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a 

tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben 

megnyilvánuló pedagógiai 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, 

kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások 

számára hasznosítani tudja; 

 a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és 

sikerorientált 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; 
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 legyen képes az asszertív (egészségesen önérvényesítő) viselkedésre, ugyanakkor 

tanúsítson önuralmat, toleranciát másokkal szemben; 

 személyiségében legyen: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, nyitott, 

kreatív; 

 alakítsa ki a saját hatékony tanulási stratégiáját, célszerűen alkalmazza a tanulási 

módszereket. 

 

5.27. Mindennapos testnevelés 

 

 Mindennapos testedzés célja 

 

 Segítse elő a gyerekek egészséges testi fejlődését, fokozza edzettségüket, teherbíró 

képességüket, alapvető fizikai képességeiket. 

 Járuljon hozzá a pozitív személyiségjegyek kialakulásához. 

 Tudatosítsa a tanulókban, hogy a testedzés, a sportolás fontos eszköze az egészség 

megőrzésének és egyben a szabadidő felhasználásának egyik kulturált, szórakozást 

nyújtó formája. 

 Keltse fel a tanulókban érdeklődést, kedvet a rendszeres testedzés és sportolás iránt. 

 

Mindennapos testnevelés megvalósítása  

 

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

Ennek alapján az iskola – a 2012-2013. tanévtől felmenő rendszerben – minden osztályban, 

szervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelésóra keretében, amelyből a tanuló 

legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

tanórán való részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással (esetlegesen megszervezésre kerülő úszással, 

túrázással stb.), 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján 

kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között 

szervezett edzéseken való sportolással. 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvényben   

meghatározottak szerint a következő módon szervezzük meg: 

 heti 3 testnevelés óra órarendbe beépítve, 

 heti 2 órát sportkörben való sportolással. 

A sportkörben választható sportolási tevékenységek:  

 futsal, labdarúgás,  
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 lábtenisz,  

 atlétika,  

 röplabda, 

 tömegsport. 

A hiányzásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a tanítási órák esetén. 

5.28.A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 

 

A középiskolai oktatásban a választott tantárgyra vonatkozó jogszabályi előírásokat a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 20/2012 EMMI rendeletben, 

valamint Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 

Kormányrendeletben találjuk. 

 

A tantárgyválasztás célja, szabályai 

 

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

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

felkészítés.  

A tantárgy választásának lehetőségével minden tanuló élhet. A választás önkéntes.  

Egy tanuló legfeljebb két tárgyat választhat. A választott tantárgy heti óraszáma 2. A választott 

tantárgyra való jelentkezés 2 évre szól.  

 

Emelt szintű felkészítés 

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

évfolyamban kötelező óraszámban az osztályukkal együtt tanulnak a tanulók, a választott órán 

pedig 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 

írásbeli javaslata alapján állítjuk össze, figyelembe véve a Pedagógai Programban 

meghatározott érettségi vizsgatárgyakat.  

 A szakmai munkaközösségek április15-éig írásban tájékoztatják a tanulókat a 

meghirdetésre kerülő választott órák céljáról, tematikájáról, követelményeiről.  A 

választott órát oktató tanár személyéről a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást kapnak, 

de a tantárgyfelosztás 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.)  
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 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 

foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra 

lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.   

 A tanuló alaposan indokolt esetben az igazgató engedélyével leadhatja választott 

tantárgyát illetve újat választhat. Ez a megszerzett osztályzatot nem érinti. Változtatás 

esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tenni az újonnan választott tantárgy előző 

évi tananyagból.  

 

A tanórán kívüli foglalkozások 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokra a diákok szeptemberben jelentkezhetnek. A felvett tanulók 

foglalkozáson való részvétele  kötelező.  

 

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 

 

5.29.Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

 

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

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

2. A tanév végi elégtelen minősítés legfeljebb három tantárgyból javítóvizsgán javítható 

(augusztus 15-31. között). 

3. Háromnál több elégtelen esetén az évfolyamot meg kell, illetve (nem köteles tanuló 

esetében) meg lehet ismételni.  

4. Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához 

osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 



186 

 

 előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni,  

  a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

  a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet. 

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

von maga után. 

5. Választott tárgyat leadni lezárt év végén lehet, felvenni bármikor. Ez utóbbi esetben az 

igazgató a szaktanár véleményét kikérve különbözeti vizsgát írhat elő.  

6.  Magántanulók 

A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell. A magántanuló a tanév végén (a 

testnevelés kivételével) minden, az adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból osztályozó 

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

magántanulók felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt.  

7. Sikertelen javítóvizsga vagy legalább négy tanév végi elégtelen osztályzat évismétlést von 

maga után. Az évismétlő tanulók osztályba sorolásáról az igazgató dönt az érintett 

osztályfőnökök és a szakmai munkaközösség-vezetők egyetértésével. 

8. A továbbhaladás évenkénti kritériuma: a nevelőtestület határozata alapján az éves szaktárgyi 

követelmények legalább elégséges szintű teljesítése. A szaktárgyi követelményeket a 

tantárgyak részletes tanterve tartalmazza.  

 

5.30.Választható érettségi vizsgatárgyak és a középszintű vizsgák témakörei 

 

Választható érettségi vizsgatárgyak 

 

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 

Vendéglátóipar ismeretek (ágazati)  x 

Mezőgazdasági ismeretek (ágazati)  x 
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Testnevelés és sport x x 

Hittan x  

 

Jelentkezés az érettségi vizsgára 

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése 

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi 

vizsgaidőszakban csak a „saját” középiskolájukban jelentkezhetnek. Minden további 

információt és segítséget a vizsgázónak a„saját” középiskolája fog megadni. 

Tanulói jogviszony esetén fontos, hogy az érettségire bocsátás feltételei 

– a 100/1997. (VI. 13.) korm. rendelet 12. §-ában foglaltaknak megfelelően – teljesüljenek: 

„Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt 

abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az 

érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal 

igazolni tudja.”  

A tanuló az iskolai követelmények teljesítését sikeres osztályozó vizsgával is igazolhatja. 

A középszintű érettségi vizsgatárgyainak érettségi témakörei 

5.15.3 A középszintű érettségi vizsgatárgyainak érettségi témakörei 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Magyar nyelv 

1. Ember és nyelv 

2. Kommunikáció 

3. A magyar nyelv története 

4. Nyelv és társadalom 

5. A nyelvi szintek 

6. A szöveg 

7. A retorika alapjai 

8. Stílus és jelentés 

 

Irodalom 

1. Életművek 

2. Portrék 

3. Látásmódok 

4. A kortárs irodalomból 

5. Világirodalom 

6. Színház és drámatörténet 

7. Az irodalom határterületei 
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8. Interkulturális megközelítések és regionális kultúra 

 

Történelem 

1. Az ókor és kultúrája 

2. A középkor 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

11. A jelenkor 

12. A mai magyar társadalom és életmód 

 

 

 

 

Matematika 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

- halmazok 

- matematikai logika 

- kombinatorika 

- gráfok 

2. Számelmélet, algebra 

- alapműveletek 

- természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

- racionális és irracionális számok 

- valós számok 

- hatvány, gyök, logaritmus 

- betűkifejezések 

- arányosság 

- egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek 

- középértékek, egyenlőtlenségek 

3. Függvények, az analízis elemei 

- a függvény 

- egyváltozós valós függvények 

- sorozatok 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

- elemi geometria 

- geometriai transzformációk 

- síkbeli és térbeli alakzatok 
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- vektorok síkban és térben 

- trigonometria 

- koordinátageometria 

- kerület, terület  

- felszín, térfogat 

5. Valószínűség-számítás, statisztika 

- leíró statisztika 

- valószínűség-számítás elemei 

 

Idegen nyelv 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

6. Életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8. Utazás, turizmus 

9. Tudomány és technika 

Biológia 

1. Bevezetés a biológiába 

- a biológia tudománya 

- az élet jellemzői 

- fizikai, kémiai alapismeretek 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

- szervetlen és szerves alkotóelemek 

- az anyagcsere folyamatai 

- sejtalkotók 

3. Az egyed szerveződési szintje 

- nem sejtes rendszerek 

- önálló sejtek 

- többsejtűség 

- szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

4. Az emberi szervezet 

- homeosztázis 

- kültakaró 

- a mozgás 

- a táplálkozás 

- a légzés 

- az anyagszállítás 

- a kiválasztás 

- a szabályozás 

- szaporodás és egyedfejlődés 
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5. Egyed feletti szerveződési szintek 

- populáció 

- életközösségek 

- bioszféra 

- ökoszisztéma 

- környezet- és természetvédelem 

6. Öröklődés, változékonyság , evolúció   

- molekuláris genetika 

- mendeli genetika 

- populáció genetika és evolúciós folyamatok 

- a bioszféra evolúciója 

 

Ének-zene 

1. Éneklés  

- népzene 

- műzene 

 középkor 

 reneszánsz 

 barokk 

 bécsi klasszika 

 romantika 

 századforduló 

 XX. század és kortárs zene 

2. Műelemzés 

- népzene 

- műzene 

 középkor 

 reneszánsz 

 barokk 

 bécsi klasszika 

 romantika 

 századforduló 

 XX. század és kortárs zene 

3. Zenetörténet 

- népzene 

-      műzene 

 - középkor 

 - reneszánsz 

 - barokk 

 - bécsi klasszika 

 - romantika 

 - századforduló 

 - XX. század és kortárs zene 
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4. Zenefelismerés 

- népzene 

- műzene 

 - középkor 

 - reneszánsz 

 - barokk 

 - bécsi klasszika 

 - romantika 

 - századforduló 

 - XX. század és kortárs zene 

5. Zeneelmélet 

6. Dallamírás 

 

Fizika 

 

1. Mechanika 

- Newton törvényei 

- pontszerű és merev test egyensúlya 

- mozgásfajták 

- munka, energia 

- a speciális relativitáselmélet elemei 

2. Termikus kölcsönhatások 

- állapotjelzők, termodinamikai egyensúly 

- hőtágulás 

- állapotegyenletek (összefüggések a gázok állapotjelzői között) 

- az ideális gáz kinetikus modellje 

- energiamegmaradás hőtani folyamatokban 

- kaliometria 

- halmazatállapot változások 

- a termodinamika II. főtétele 

3. Elektromos és mágneses kölcsönhatás 

- elektromos mező 

- az egyenáram 

- az időben állandó mágneses mező 

- az időben változó mágneses mező 

- elektromágneses hullámok 

- a fény, mint elektromágneses hullám 

4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás 

- az anyag szerkezete 

- az atom szerkezete 

- az atommagban lejátszódó jelenségek 

- sugárvédelem 

- elemi részek 
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5. Gravitáció, csillagászat 

- a gravitációs mező 

- csillagászat  

6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

- a fizikatörténet fontosabb személyiségei 

- felfedezések, találmányok, elméletek 

 

Földrajz (Földünk és környezetünk) 

 

1. Térképi ismeretek 

- térképi ábrázolás 

- térképi gyakorlatok 

- az űrtérképezés 

2. Kozmikus környezetünk 

- a Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben 

- a Nap és kísérői 

- a Föld és mozgásai 

- űrkutatás az emberiség szolgálatában 

3. A geoszférák földrajza 

- a kőzetburok 

- a levegőburok 

- a vízburok földrajza 

- a talaj 

- a geoszférák kölcsönhatása 

4. A földrajzi övezetesség 

- a szoláris és a valódi éghajlati övek 

- a vízszintes földrajzi övezetesség 

- a forró övezet 

- mérsékelt övezet 

- hideg övezet 

- függőleges földrajzi övezetesség 

5. A népesség- és településföldrajz 

- a népesség földrajzi jellemzői 

- a települések földrajzi jellemzői 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

- a világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző folyamatai 

- a termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata 

- a világ élelmiszergazdaságának jellemzői és folyamatai 

- a világ energiagazdaságának és iparának átalakulása 

- a harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése 

7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 

- a világgazdasági pólusok 

- a világgazdaság peremterületei 
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- egyedi szerepkörű országcsoportok és országok 

8. Magyarország földrajza 

- a Kárpát-medence természet-és társadalomföldrajzi sajátosságai 

- Magyarország természeti adottságai 

- Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői 

- hazánk nagy tájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 

- hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet és társadalom 

földrajzi képe 

- Magyarország környezeti állapota 

9. Európa regionális földrajza 

- Európa általános természetföldrajzi képe 

- Európa általános társadalom földrajzi képe 

- Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 

- Észak-Európa 

- Nyugat-Európa 

- Dél-Európa 

- Közép-Európa tájainak és országainak természet és társadalom földrajzi képe 

- Kelet-Európa természet és társadalom földrajzi képe 

10.  Európán kívüli földrészek földrajza 

- a kontinensek általános- és természetföldrajzi képe 

- Ázsia 

- Ausztrália és Óceánia 

- Afrika általános földrajzi képe 

- Amerika 

11.  A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

- a geoszférák környezeti problémáinak kapcsolata 

- a népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei 

- a környezeti válság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem 

 

 

Informatika 

1. Információs társadalom 

- a kommunikáció 

- információ és társadalom 

2. Informatikai alapismeretek – hardver 

- jelátalakítás és kódolás 

- a számítógép felépítése 

3. Informatikai alapismeretek – szoftver 

- az operációs rendszer és főbb feladatai 

4. Szövegszerkesztés 

- a szövegszerkesztő használata 

- szövegszerkesztési alapok 

- szövegjavítási funkciók 

- táblázatok, grafikák a szövegben 
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5. Táblázatkezelés 

- a táblázatkezelő használata 

- a táblázatok felépítése 

- adatok a táblázatokban 

- táblázatformázás 

- táblázatok, szövegek, diagramok 

- problémamegoldás táblázatkezelővel 

6. Adatbázis-kezelés 

- az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

- az adatbázis-kezelés interaktív használata 

- alapvető adatbázis-kezelési műveletek 

- képernyő és nyomtatási formátumok 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

- kommunikáció az Interneten 

- Web-lap készítés 

8. Prezentáció és grafika 

- prezentáció (bemutató) 

- grafika 

9. Könyvtárhasználat 

- könyvtárak 

- dokumentumok 

- tájékoztató eszközök 

 

Katolikus hittan 

1. Biblia 

- Ószövetség 

- Újszövetség 

2. Egyháztörténelem 

3. Dogmatika 

4. A keresztény erkölcsi élet 

5. Vallás- világvallások 

 

Kémia 

1. Általános kémia 

- atomszerkezet 

- kémiai kötések 

- molekulák, összetett ionok 

- anyagi halmazok 

- kémiai átalakulások 

2. Szervetlen kémia 

- hidrogén 

- nemesgázok 

- halogénelemek és vegyületeik 
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- az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

- a nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

- a széncsoport elemei és vegyületeik 

- fémek 

3. Szerves kémia 

- a szerves vegyületek általános jellemzői 

- szénhidrogének 

- halogéntartalmú szénhidrogének 

- oxigéntartalmú szerves vegyületek 

- nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

- szénhidrátok 

- fehérjék 

- nukleinsavak 

- műanyagok 

- energiagazdálkodás 

4. Kémiai számítások 

- az anyagmennyiség 

- gázok 

- oldatok, elegyek, keverékek 

- számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban 

- termokémia 

- kémiai egyensúly 

- kémhatás 

- elektrokémia 

 

Mezőgazdasági alapismeretek 

 

1. A mezőgazdasági termelés jelentősége, főbb ágazatai 

2. A mezőgazdasági termelés főbb ökológiai tényezői 

 a mezőgazdasági termelés környezete 

 éghajlattani ismeretek 

 agrometeorológiai ismeretek 

 talajtan 

 talajjavítás és talajvédelem 

3. Növénytermesztési alapismeretek 

 talajművelés, talajművelési rendszerek 

 talajhasználat 

 tápanyag-utánpótlás 

 szaporítás 

 növényápolás 

 betakarítás, tartósítás, tárolás 

4. Műszaki alapismeretek 

 anyagismeret 
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 gépelemek 

 belső égésű motorok 

 mezőgazdasági erőgépek 

5. Gazdálkodási ismeretek 

 a vállalkozás alapjai 

 a gazdálkodás feltételei 

 a gazdálkodás eredménye 

6. Állattenyésztési alapismeretek 

- az állattenyésztés élettani alapjai 

- az állattenyésztés alapfogalmai 

- értékmérő tulajdonságok 

- a tenyésztés folyamata 

- szaporítás 

- elhelyezés, ápolás 

7. Kertészeti alapismeretek 

- kertészeti növények felépítése, életjelenségei, rendszertana, védelme 

- a kertészeti termesztés tárgyi feltételei 

- gyümölcstermesztési alapismeretek 

- szőlőtermesztési alapismeretek 

- zöldségtermesztési alapismeretek 

- dísznövény-termesztési alapismeretek 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 

1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai 

2. Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek 

3. Mozgóképi szövegalkotás 

4. Műfaj- és műismeret 

5. Korstílusok, szerzők és művek 

6. Egyetemes filmtörténeti ismeretek 

7. Magyar filmtörténeti ismeretek 

8. Média a mindennapi életben 

9. A médiaszövegek befogadása és a média közönsége 

10. Médiaintézmények 

11. A reprezentáció 

12. Jellegzetes televíziós műsortípusok 

Rajz és vizuális kultúra 

1. Alkotás 

- vizuális nyelv 

- technikák 

- ábrázolás, látványértelmezés 

- megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás 

2. Befogadás 
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- a megjelenítés sajátosságai 

- technikák 

- vizuális kommunikáció 

- tárgy-és környezetkultúra 

- kifejezés és képzőművészet 

 

Testnevelés 

 

1. Elméleti ismeretek 

- a magyar sportsikerek 

- a harmonikus testi fejlődés 

- az egészséges életmód 

- testi képességek 

- gimnasztika 

- atlétika 

- torna 

- küzdősportok, önvédelem 

- úszás 

- testnevelés és sportjátékok 

- természetben űzhető sportok 

2. Gyakorlati ismeretek 

- gimnasztika 

- atlétika 

- torna 

- küzdősportok, önvédelem 

- úszás 

- testnevelési és sportjátékok 

 

Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek 

1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek 

 - a vendéglátás alapjai 

 - a vendéglátás tevékenységi körei 

 - a vendéglátás üzlethálózata 

 - a turizmus alapjai 

 - a turizmus tevékenysége, tevékenységi formái fajtái 

 - a turizmus és a környezet összefüggései 

 - a vendéglátás és a turizmus kapcsolata 

 - a turizmus, mint tevékenység feltételrendszere 

 - a turizmus piaca 

 - a vendéglátás piaca 

 - általános ügyviteli alapismeretek 

 - a turizmus és a vendéglátás ügyvitele 

2. Szállodai alapismeretek 
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 - szálláshelyek, szállodák 

 - a szálloda működésének tárgyi feltételei 

 - a szálloda működésének személyi feltételei 

 - szállodai ügyvitel 

 - a szállodai gazdálkodás 

 - a szállodai tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb speciális jogszabályok, 

rendeletek és előírások 

3. Marketing alapismeretek 

 - a marketing fogalma, fejlődése 

 - a piac, a piaci környezet elemzése 

 - a fogyasztói magatartás 

 - a piacszegmentálás, a célpiacok kiválasztása 

 - a marketing információs rendszer 

 - a piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területei 

 - a termékpolitika, termékfejlesztés 

 - árpolitika, árstratégia 

 - az értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

 - a marketingkommunikáció eszközrendszere 

 - a reklám szerepe, tervezése 

 - a Public Relations 

 - az eladásösztönzés, és a személyes eladás 

 - az image és az egyedi vállalati arculat 

 - az egyéb piacbefolyásolási eszközök 

 

Dráma követelményrendszer középszinten 

 

I. Színház-és drámatörténet 

1. Az ókori színház és dráma 

2. Az angol reneszánsz színház és dráma 

3.A francia klasszicista dráma 

4. A XIX-XX. századi magyar színház és dráma 

5. Csehov és Sztanyiszlavszkij 

6. Brecht színháza és drámái 

7. Napjaink legfontosabb színházi irányzatai és a kortárs drámairodalom 

 

II. Színház-és drámaelmélet 

1. A drámai műnem sajátosságai 

2. A dráma szerkezeti felépítése 

3. Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak 

4. A színházművészet mint összművészet sajátosságai 

5. Színházi szakmák 

 

III. Színházi műfajok 

1. A tragédia 
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2. A komédia 

3. A realista színjáték 

4. Zenés tánc-és mozgásszínház 

 

 

IV. Drámajáték 

1. Helyzetgyakorlatok 

2. Történet szerkesztése és megjelenítése 

3. Improvizáció 

 

V. Mozgás-, tánc-és mozgásszínházi ismeretek 

1. Szituáció megfogalmazása állóképben mozdulatsorral 

2. Improvizáció zenére vagy témára 

3. Összetett improvizáció létrehozása és bemutatása 

 

VI. Bábjáték 

1. A tanulók által a képzés során készített bábok illetve maszkok alkalmazása 

drámamunkában 

 

VII. Beszéd-, vers és prózamondás, egyéni vagy közös daléneklés 

1. A beszédtechnika alapjai 

2. Lírai, epikai és drámai alkotások tolmácsolása 

 

 

5.31. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

és formái 

 

Minden iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrendszert állít fel 

a diákok számára. Az ezeknek való megfelelés, vagy meg nem felelés alapelveit foglaljuk össze 

az alábbiakban. 

A követelményrendszer három nagyobb részre osztható: 

1. Tantárgyi követelmények - ezt a NAT alapján a helyi tanterv határozza meg. A tantárgyi 

megmérettetésnek fontos részét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok. 

2. Magatartási követelmények - ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épül, és 

konkrétan az iskola házirendje tartalmazza.  

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

Az iskolai beszámoltatás követelményeit a kerettantervek, az érettségi vizsgakövetelmények, 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.  
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 Írásbeli felelet: egy-két óra anyagát öleli fel. 

 Szódolgozat. 

 Témazáró: a téma befejezését követően legalább egy összefoglaló óra után kerül rá 

sor, időpontjáról 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. 

 

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 jelentős 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 teljesítményéhez, 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 tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek stb. 

értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását 

végzik el a pedagógusok. 

 A tanulók értékelésének általános irányelve, hogy ne legyen lezárt, 

megbélyegző, közlésének 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.  
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 Valamennyi kötelező- és választott tantárgyat osztályozni kell. Az évközben 

szerzett érdemjegyek, 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 témazárók (piros tollal kerülnek a naplóba abban a hónapban, amikor 

kiosztásra kerülnek) legnagyobb súllyal figyelembe vett érdemjegyek.  

 A szorgalmi, órai munkára adott érdemjegy teljes értékű.  

 A félévi és az év végi osztályzatokat a tantestület osztályozó értekezleten áttekinti. 

Az osztályfőnök jelzi, ha a szaktanár által adott osztályzat a tanuló hátrányára 

lényegesen eltér a tanév közben adott érdemjegyek átlagától, a tantestület a 

köznevelési törvényben meghatározott 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 rosszabb osztályzata nincs), a tantestület általános dicséretét érdemli ki. A 

dicséreteket az ellenőrzőben és bizonyítványban is dokumentálni kell.  

 

Szóbeli értékelés  

 

 A tanórai nevelés egyik legértékesebb mozzanata a tanítás-tanulási folyamatában az 

állandó 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 osztáskor 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.  

 

heti 1 órás tárgynál 3 jegy 

heti 2 órás tárgynál 5 jegy 

heti 3 órás tárgynál 7 jegy 

heti 4 vagy ennél több órás tárgynál legalább 9-10 jegy 
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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.  

 

5.32.Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

 

Az ismeretek megszerzésének, a tanulási folyamatnak legfontosabb szervezési formái: 

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: 

 

 

 

ndolkodás 

  fejlesztését. 

Alapelvek: 

  

 A 9.évfolyamtól fölfelé haladva fokozatosan növekedjen a produktív jellegű 

feladatok aránya 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 rendelkezésre álljanak. 

 Legyen megfelelően előkészítve, pontosan meghatározva a tennivaló, a határidő, a 

felhasználható eszközök. 

  

 

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 

javasolhatunk. 

 Lényeges a házi feladat elkészítéséhez szükséges időtartam megállapítása, amelynek 

meghatározásához a tanulócsoportba tartozó diákok között az átlagos képességű tanuló 

számára 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 témát 

átfogó feladatok elvégzéséhez egy hetet biztosítani kell. 
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 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: 

 Nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás hiány, hiba a feladat vagy annak 

alapjául szolgáló anyag meg nem értéséből fakad. 

 Meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján 

kívül (igazolt betegség) mulasztotta azt el. 

 A hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel. 

(Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető.) A házi feladat 

elvégzésének hanyagságából 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 

elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

 Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló 

képes. 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: 

 A házi dolgozat témáját a szaktanár tanórán, legfeljebb kéthetes 

határidővel adja ki. 

 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. 

 A beadási határidő lejártát követő két héten belül a szaktanár a házi 

dolgozatokat kijavítja 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 

érdemjegyet az értékelésnél nem vesszük figyelembe. 
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5.33.A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

a.,Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát. Célunk, hogy az 

ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók 

tudásának megalapozására. 

 

b.,A csoportbontás szervezési elvei: 

 idegen nyelv: 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. A sávos idegennyelv oktatásnak megfelelően a tanulóknak lehetősége van 

csoportok közötti átjárásra. Feltétele, hogy kérvényeznie kell az intézmény 

igazgatójánál a szaktanárral való egyeztetés után, illetve szintfelmérő dolgozatot kell 

megírnia a tanulónak.. Ha az adott magasabb nyelvi szintet eléri, akkor léphet egy nyelvi 

szinttel fentebb. Indokolt esetben haladó csoportból kezdő csoportba is átkérheti magát 

a tanuló, ha az egyéni nyelvi készségeinek a fejlesztését hatékonyabban szolgálja. 

A csoportok  félévkor és évvégén szintfelmérőt írnak. 

A helyi kerettanterv követelményeit teljesítve, a tanuló osztályozó vizsgát tehet. 

A II. idegen nyelvnél a csoportbontásnál elsősorban órarendkészítési szempontokat 

veszünk figyelembe.) 

 informatika: elsősorban órarendkészítési szempontokat veszünk figyelembe (bejáró és 

kollégista bontásban). 

 

c.,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. 

d.,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. 

 e.,Az osztályba sorolás szempontjai: az idegennyelv-választás, fiú-lány arány, helyi – vidéki 

arány. 

 

5.34. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési 

elvei 

A magatartás minősítése: példás, jó, változó, rossz, a szorgalom minősítése: példás, jó, 

változó, hanyag. 

A magatartás és szorgalom minősítés elveinek mindenképpen tartalmaznia kell, hogy a 

házirend pontjainak betartása, jutalmazások és fegyelmi büntetések rendszere, a tanulmányi 

eredmények milyen mértékben befolyásolják az egyes minősítéseket.  

A tanév rendjét, a magatartás és szorgalom minősítésének elveit és a délutáni foglalkozások 

várható rendjét az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tanulókkal, azt a tanulók 

az ellenőrző könyvbe bevezetik, a szülők ellen jegyzik. A tantárgyi követelményeket a 
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szaktanárok a tanév első szaktárgyi óráján megismertetik a tanulókkal, a tantárgy füzetébe 

lejegyeztetik és azt a szülőkkel ellen jegyeztetik.  

 

 

 

 

A magatartás értékelésének elvei 

 

Magatartás 

A példás magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Az iskolai 

házirendet megtartja és másokkal is megtartatja. Az iskolai követelményeket tudatosan vállalja, 

kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. Az adott csoportban tanító 

tanárok 90-95%-a példásnak tarja, és a többiek sem adnának jónál rosszabbat. 

 

A jó magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség 

munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő laza viselkedések ellen nem 

mindig lép fel. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. 

Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó 

hírnevére.  

 

A változó magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Igyekezete 

ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei.  

A közösség támasztotta követelményeket ingadozva követi, a közösségi munkából csak 

irányítással és nem szívesen vállal részt.  

Felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz között ingadozó. A közös programokról gyakran 

igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias.  

Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható. 

A fegyelmező intézkedések súlyosabb fokozatai valamelyikében részesül.  

 

A rossz magatartású tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja magát 

a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét is 

gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival 

szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható, 

esetleg törvénybe ütköző. Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések 

valamelyik fokozatában részesül.  

Megjegyzések: 

1. A fenti minősítéseket módosíthatják a Házirendnek az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó 

előírásai.  

2. A rendszeres templomi szolgálat a magatartás minősítését pozitívan befolyásolja. 

 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 

Példás a tanuló szorgalma: 

 Ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. 
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 A tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten akaratát 

megfeszítve maximálisan és rendszeresen felkészül. 

 Az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. 

 Az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, 

versenyeken. 

 Ha képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja pótolni. 

 

Jó a tanuló szorgalma: 

 Ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és általában 

szorgalmas munkájának köszönhető, de akaratának különleges 

megfeszítésére nincsen szükség. 

 

Változó a tanuló szorgalma: 

 Ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik. 

 Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. 

 Időnként nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jön iskolába. 

 

Hanyag a tanuló szorgalma: 

 Ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi 

fejlődése érdekében. 

 Kötelességét gyakran elmulasztja. 

 Munkájában megbízhatatlan.  

 

A jutalmazás és a fegyelmezés iskolai elvei 

 

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény 

megerősítése, honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés 

után alkalmazzák. 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. 

Csődöt mond a jutalmazás, 

 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 
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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 

megszégyenítés. 

 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 

betartani.  

A kizárólag jutalmazásra és büntetésre épülő fegyelmezés egyoldalú és személytelenné 

válhat. Elhidegülhet a kapcsolat, a tanár és a diákok között, hiszen nem lehet szeretetteljes 

kapcsolatot kialakítani azzal, akitől félnek. Egy ilyen asszimetrikus viszonylatrendszerben 

szükségszerűen megjelenik a rivalizálás, törleszkedés, hízelgés, illetve védekező 

mechanizmusokat alakítanak ki a diákok. Megjelenik az ellenállás, hazudozás, képmutatás, dac, 

düh, árulkodás, talpnyalás, behódolás, stréberség, versengés, fantáziálás, félénkség, gyávaság, 

menekülés, depresszió, 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 

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 állapotban, mikor még nem az ő terhe volt eldönteni mi helyes és mi nem. A 

személyiség fejlődésének fontos lépése, ha valaki vállalni akarja saját életének alakítását. 
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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 

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 

szabadnak érezzék magukat tőle, azt érezzék, hogy a fejlődőképes embert szeretjük benne, és 

abban segítünk, hogy a saját útját megtalálja. 

 

5.35.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 

oktatásban; a továbbtanulási esélyek kiegyenlítése. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatások 

minőségének javítása. 

 Nyitott, kirekesztésektől mentes nevelési gyakorlat, befogadó intézményi környezet 

kialakítása, melynek célja: minden tanuló képességének maximális kibontakoztatása a 

személyiségközpontú oktatás-nevelés által. 

 A társadalmi és kulturális különbözőség iránti érzékenység fejlesztése  

 Az összetartozás, szolidaritás erősítése. 
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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, 

intézményünkbe 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 óvoda-iskola átmenet „törésmentességének” biztosítása, az átlépést biztosító 

módszertani kultúra bővítése. 

- Diagnosztikai szűrővizsgálat az 1. évfolyamon. 

- Az országos kompetenciamérés eredményeinek helyi hasznosítása: 

• a dokumentáltság és hozzáférhetőség megoldása 

• az eredmények munkaközösségi és nevelőtestületi szintű feldolgozása 

- A módszertani, tantárgy-pedagógiai kultúra bővítése – projektoktatás: 

• kooperatív tanulás 

• tanulásvezetés 

• A pedagógiai értékelés korszerűsítése, a tanulói teljesítmény „sokcsatornás” 

értékelése 

- A lemorzsolódás mértékének csökkentése 

• a bukási/évismétlési arányok ne növekedjenek 

• a tanulói mulasztás mértékének csökkentése 

• a HH tanulók tanórán kívüli differenciált felzárkóztató foglalkozásokon, és a 

tanulószobán való részvételének növelése 

- A továbbtanulás irányainak és arányainak javítása, az érettségit adó iskolatípusokba történő 

jelentkezés mértékének növelése 

- A tehetséggondozás pedagógiájának, szervezeti kereteinek erősítése:  

• tehetségfejlesztő foglalkozások 

• szereplési, versenyzési lehetőségek 

• 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 

- az önálló tanulási képességet kialakító programok, 

- a tanulók önálló – életkornak megfelelő – kreatív tevékenységére épülő foglalkozások, 

- tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek. 
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 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

- tantárgyi képességfejlesztő programok, 

- kommunikációs képességeket fejlesztő programok, 

- komplex művészeti programok. 

Szociális kompetenciák fejlesztése 

- közösségfejlesztő, közösségépítő programok, 

- mentálhigiénés programok, 

- előítéletek kezelését szolgáló programok. 

 

Az esélyegyenlőséget segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

kialakítása: 

- szükség esetén együttműködés civil (pl. tanodai) programmal, 

- művészeti körök és edzések látogatottságának növelése alapítványi támogatással. 

 

Az esélyegyenlőséget elősegítő módszertani elemek erősítése: 

- egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés, 

- kooperatív tanulásszervezés, 

- projektmódszer, 

- drámapedagógia. 

 

Tárgyi feltételek terén: 

- Akadálymentesítés 

- Udvar felújítása, folyamatos karbantartása, fejlesztése 

- Az elavult taneszközök folyamatos cseréje. 

 

A mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében: 

- Biztosítani kell az érintett  körben  az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetést. 

- Az aktuális jogszabályi előírások szerint minden érintett tanulónak ingyenesen kell 

biztosítani a tankönyveket. 

Erősíteni kell a hátrányos helyzetű szülők tájékoztatását lehetőségeikről, a különböző igénybe 

vehető szolgáltatásokról, ismertetni kell velük az esetleges választásaik lehetséges kimenetelét, 

melyek befolyásolhatják gyermekük további sorsát. 

Tájékoztatni kell a szülőket az igénybe vehető szociális kedvezmények lehetőségeiről, az  

igénylés módjáról. 

- Ingyenes tankönyvellátás 

- Gyermekétkeztetés normatív kedvezményei 

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

- Pályázatok, ösztöndíjak 

- Nyári táborozás 

 

Tanulásszervezés 

Főbb jellemzők  
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 a diákok fejlettségére és fejlesztési szükségleteire kitüntetett módón figyelve 

differenciált tervezés, tanulásirányítás; 

 fokozatosan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás; 

 élményszerű és problémahelyzetekből kiinduló tevékenységek, kreativitást ösztönző 

feladatok; 

 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 

folyamatában; 

 a tanítási tartalmak feldolgozási folyamatában előtérbe helyeződik a tanulók  

együttműködésére épülő – kooperatív – technikák; 

 diákok előmenetelét folyamatos és fejlesztő visszajelzés, értékelés segíti; 

 

Tanulásszervezési formák 

 csoportmunka 

 differenciált csoportmunka 

 páros munka 

 egyéni foglalkoztatás 

 projektmódszer 

A  képzés szervezeti keretei lehetnek: 

 osztálykeret (több pedagógus) 

 osztályon belüli csoportbontás 

 évfolyamon belüli nívócsoportok 
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VI. kötet 

A szakközépiskola nevelési programja* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a keretprogram tartalmazza a nevelési program általános elemeit, ebben a fejezetben csak a sajátos 

tartalmakat fejtjük ki 
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6.1.Pedagógiai alapelvek: 

 Fő célunk olyan szakemberek képzés, akik megállják a helyüket a munkaerő piacon. Ezért 

képzési programunkba beépítettük az Európai Unió irányelveit követve az idegen nyelvi 

képzést, az informatikát, a gazdasági ismereteket és az ember és környezete tantárgyakat. A 

választott szakmán kívül a tanulóinkat megismertessük az élet egyéb területeivel is. Fölhívjuk 

a figyelmüket a környezetvédelemre, az egészséges életmódra, az idegen nyelv és az 

informatika hangsúlyozott szerepére, a vállalkozási formákra. A gazdaság működésével az 

elhelyezkedési lehetőségeket, formákat mutatjuk be. Figyelmüket a saját értékeikre irányítjuk, 

és képessé váljanak a munka világában tájékozódni. Az iskola nagy hangsúlyt kíván fordítani 

az autonóm, a kreatív, a problémamegoldásra érzékeny, az egészségét és a környezetét megóvó 

személyiség kiépítésére, a felelős döntési és a fejlett kommunikációs készség kialakítására, 

embertársaik értekeinek megbecsülésére, a másság tiszteletére, a nemzeti hagyományok 

ápolására. 

 Színvonalas, következetes általános és szakképzés: 

Felkészítés a szakmai vizsgára 

Az idegen nyelvi tudást biztosítása 

Felkészítés a munkába állásra vagy a továbbtanulásra, illetve  

a szakma specifikus továbbtanulására. 

 Alkotó gondolkodásra nevelés: 

A tanítási- tanulási folyamatban aktív szerepet kap a tanuló, hogy önálló feladatokban 

hasznosítsa a megszerzett tudást. 

 Korszerű, sokoldalú általános és szakmai tudás-műveltség biztosítása: 

Magas színvonalú általános és szakmai kultúra elsajátítása  

Jó kommunikációs készség elsajátítása mind a közismereti, mind a szakmai tárgyakban, 

Korszerű számítástechnikai- informatikai tudás átadása, használata a különböző területeken 

 Demokráciára, erkölcsi tartásra törekvő egyéni és közösségi nevelés: 

Együttműködési készség, ugyanakkor a versenyszellem kialakítása 

A tehetség kibontakoztatása legyen az manuális vagy kognitív 

A helyes önismeretre nevelés minden területen 

A helyes magyarságtudatra, hazaszeretetre való nevelés 

A kulturális toleranciára való nevelés 

 Egészséges életmódra, környezetvédelmi gondolkodásra, esztétikára nevelés: 

A tanulók mindennapi életének részévé váljon az egészségük megőrzése 

Tegyék széppé és ápolják szűkebb és tágabb környezetüket. 

Az emberi élet és a környezet védelmére való nevelés. 
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6.2. Az iskolai nevelő-oktató munka céljai: 

Rugalmas képzési rendszert kell működtetnünk, így az esti és a levelező képzéseinkre 

befogadjuk a felnőtt jelentkezőket. Andragógiai körültekintéssel kell megfogalmaznunk 

elvárásainkat, hiszen a felnőtt tanulók leterheltek, változó időbeosztással dolgoznak, családjuk 

van. Meghatározó a céljaink kitűzésében az is, hogy tanulóink nagy része, már hosszú évek óta 

nem ült iskolapadban. 

A szakközépiskola nevelési célja, hogy a 8. osztályt végzett tanulóit képessé tegye az OKJ-

szerinti szakképesítés megszerzésére, hogy ez által elhelyezkedési esélyüket megteremtse. 

Ennek a célnak elérése érdekében - felmérve a régió munkaerő-piaci igényét - változatos, a 

tanulók egyéni képességeihez igazodó hatékony és motiváló tanulási módszereket 

alkalmazunk, amelyek elsajátítása révén növekszik képességük a szakmai és más 

munkatevékenységek értő és alkotó megtanulására, a továbbtanulásra, továbbképzésre. Az 

iskolánk célul tűzi ki továbbá, hogy elősegíti a tanulók kulturális igényeinek fejlődését, a 

kultúra iránti érzékenységüket, nyitottságukat, önművelés iránti igényüket. 

A szakközépiskola nappali, esti és levelező tagozatán elsődleges célja, hogy az érettségizett 

fiatalok részére az OKJ - szerinti szakképesítések szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek 

átadása, felkészítés a szakmai vizsgára és a munka világába való bekapcsolódásra, valamint a 

szakirányú felsőfokú továbbtanulásra.  

Követelményrendszerében az iskola közelít a munka világában kialakult normákhoz és 

formákhoz - ugyanakkor figyelembe veszi az életkori sajátosságokat. Lehetővé teszi, hogy az 

iskolából kikerült fiatalok önbizalommal, igényes alkalmazkodóképességgel, a munkaerőpiac, 

az üzleti élet igényeihez rugalmasan alkalmazkodjanak, a társadalmi-, gazdasági életben 

eligazodjanak. Tevékeny, magas fokú viselkedéskultúra, kommunikációs- és tárgyalástechnika 

birtokában idegen nyelven is ismerjék szakmájuk szakszavait. A hivatalos és a mindennapi 

életben jártas, az egyetemes és nemzeti kultúra értékeit megőrző, az ország hagyományait ápoló 

kompetens személyekké váljanak. Az iskola nevelési célkitűzései a rögzített alapelvek, a 

konszenzuson alapuló elképzelések, korunk modern emberi elvárásai és a képzési modell 

alapján határozhatók meg. A kitűzhető célok az embereszményre, az oktatás-nevelés 

folyamatára és az iskola működtetésére vonatkoztathatók. A célok egyik része a bemenetre, 

másik csoportja a kimenetre, valamint a pedagógiai folyamat egészére irányul.  

6.3. 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. 

- Az iskola nagy gondot fordít a demokratikus szellemiség, valamint a harmonikus légkör 

kialakítására. 

- Évente felfrissített beiskolázási programmal, megfelelő vonzerővel kívánjuk biztosítani a 

minőségi tanulói utánpótlást. 
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- Korszerű alapműveltség, tudatos orientáció, széles körű szakmai alapozás és speciális szakmai 

képzés megvalósításával innovatív tudást alakítunk ki a tanulókban. 

- Közismereti és szakmai területen lehetőségeinktől függően felkínáljuk a választás lehetőségét, 

biztosítjuk az érettségire, a szakirányú továbbtanulásra és a szakmai vizsgákra történő 

felkészítést (évfolyam fakultáció, emelt szintű érettségire való felkészítés stb.). 

- Minden tanulónk számára biztosítjuk valamilyen szakmai képesítés megszerzésének 

lehetőségét.  

- A tanulói képességfejlesztést alapvető célkitűzésként kezeljük.  

- Meghatározó feladatnak tekintjük az ismeretközvetítést és a szakmai képzést. 

- Kezdettől törekszünk a tanulás megtanítására, az eredményes tanulási módszerek és technikák 

elsajátíttatására. 

- alapvető feladatként kezeljük a tanulók felzárkóztatását, s a tanulási és magatartási hátrányok 

csökkentésére törekszünk. 

- Változatos módszerekkel továbbfejlesztjük a tehetséggondozást. 

- Meghatározó célként tekintjük, hogy tanulóink az általános műveltség és a szakmai ismeretek 

birtokában a munkaerőpiacon sikeresen érvényesülhessenek. 

- Közösségteremtő erőnek tekintjük a szilárd értékrendet, a humanista elkötelezettséget, a 

toleranciát, az egészséges lokálpatriotizmust és az ezekből származtatható modern hazafiságot. 

- Tudatosan törekszünk a nemzeti kultúra ápolására és közvetítésére. 

- Eredményeink alapján megerősítjük tekintélyünket és helyünket Európában és a 

nagyvilágban. 

- Alapvetően előítéletektől mentes, felelősségteljes gondolkodású, alkotószellemű, 

kiegyensúlyozott személyiségű, fegyelmezett magatartású és mindenkor szavahihető tanulók 

nevelésére törekszünk. 

- Minden helyzetben törekszünk a problémák nyílt, őszinte feltárására és megbeszélésére. 

- Az érdeklődés felkeltésével és ébrentartásával a tárgyi tudás elmélyítését, rendszeres 

szerepeltetéssel a kommunikációs készség fejlesztését célozzuk meg. 

- A tanári, oktatói pedagógiai szabadság tiszteletben tartása mellett egy szabályokban 

lefektetett, kiszámítható és egységesítést közelítő értékelési rendszert alkalmazunk. 

- A szakmai tananyag folyamatos frissítésével praktikusan és a munkaerőpiacon alkalmazható 

tudásanyag oktatását valósítjuk meg. 

- Tudatosan törekszünk olyan új elemek, formák kialakítására az iskolában, mely később 

hagyományok lehetnek. 

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

célkitűzések maradéktalan megvalósítását a mindenkori tanulói összetétel befolyásolja. 
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6.4. Az iskolai nevelő-oktató munka feladatai, eljárásai: 

A szakközépiskola elsődleges feladata, hogy az érettségizett 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, konvertálhatóak, továbbfejleszthetők, valamint amelyek az európai integráció 

megvalósulásában szerepet játszhatnak. Azt az igényt igyekszünk kielégíteni, hogy az iskolából 

kikerülve a vonatkozó képzésben részt tanuló járatos legyen a kommunikáció, a marketing, a 

vámügy terén, rendelkezzen felhasználható számítástechnikai ismeretekkel, valamint megfelelő 

szintű idegen nyelvi tudást birtokoljon mind a szakma, mind a társalgás területén. 

A nevelő-oktató munka feladatai: 

Oktatási stratégiánk legmeghatározóbb eleme, hogy az általános és a szakmai 

műveltségtartalmak egymást kiegészítő és erősítő kapcsolatúak. A pedagógiai alapelvek és az 

oktató-nevelő munka céljai iskolánk képzési rendjén keresztül valósíthatóak meg. 

A nevelő-oktató munka képzési szakaszai: 

A képzés az iskola helyi tanterve és szakmai programok alapján történik, amelyek tartalmazzák 

a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati képzést. A helyi tanterv és a szakmai program 

készítésénél felhasznált alapdokumentumok: 

OKJ, 

OKJ központi programok, szakképzési kerettantervek 

OKJ szakmai és vizsgakövetelmények, 

OKJ szakmai szóbeli vizsga tételsorok. 

A törvényi rendelkezések szerint a tanuló az iskola magasabb évfolyamába ill. szakképzési 

évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.  

6.5. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

Intézményünk nem szervez felvételi vizsgát. 

  

6.6.Belső vizsgák 

köztesvizsga, szintvizsga 

 

6.7. Szintvizsga: 

A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

szervezésében, valamint az intézmény közreműködésével kerül sor a szintvizsga 

megszervezésére. A szakmai gyakorlati szintvizsga a mindenkor érvényes MKIK szintvizsga 

szabályzata szerint kerül lebonyolításra minden szakmánál az adott és előírt időpont szerint. A 

vizsgázó tanulók gyakorlati felkészülésének mérése előírt gyakorlati feladatbankból választott 

gyakorlati feladatból áll, melyen előírt időtartam alatt kell elkészíteni, s az értékelése az előre 

megadott szempontok szerint történik. 
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6.8. Egyéb vizsgák: 

20/2012. (VIII.1) EMMI rendelet 64. § 

(1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a 

felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló 

érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

  

6.8.1. Osztályozó vizsga  

(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha   

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát.  

(3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.  

(4) Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában – a szakképzésre vonatkozó 

rendelkezések szerint – szervezett beszámoltató vizsga is. 

 

Osztályozó vizsga fajtái: 

• Magántanulói vizsga: kérelemre létesített magántanulói jogviszony legfeljebb egy tanévre 

szól. A magántanuló a tantervi követelmények teljesítéséről osztályozó vizsgán tesz 

tanúbizonyságot.  

Tanévenként két alkalommal – januárban és júniusban – szervezünk vizsgát, amelynek 

időpontjáról levélben értesítjük a tanulót és a szülőt. A tanuló a vizsga anyagát, témaköreit az 

adott szaktanártól kapja meg. A felkészüléshez segítséget kérhet. A vizsga egy írásbeli 

feladatlap megoldásából és 3 tagú vizsgabizottság előtti szóbeli vizsgából áll. Az osztályzatot 

a bizottság állapítja meg, ezt jegyzőkönyvben rögzíti. Az osztályfőnök adminisztrálja a 

törzslapon és a bizonyítványban az elért eredményt. Amennyiben a tanuló nem jelenik meg 

vagy elégtelen osztályzatot kap, javító vizsgát tehet.  

 

• Nem osztályozható tanulók vizsgája: ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és 

igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát 

meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 

végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 

tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget 

tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére 

meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt 

minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

Tanévenként két alkalommal -–januárban és júniusban -–szervezzük meg az osztályozó 

értekezlet után. 

A tanulót, a szülőt az osztályfőnök értesíti. A vizsgaanyagot a szaktanárok határozzák meg az 

adott időszak tananyagához igazodva.  

A tanuló írásban és szóban tesz vizsgát, a szaktanár kijavítja a dolgozatot és az eredményt 

jegyzőkönyvben és a naplóban rögzíti. 
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Amennyiben a tanuló nem jelenik meg vagy elégtelen osztályzatot kap, javító vizsgát tehet. 

 

6.8.2. Javítóvizsga  

20/2012. (VIII.1) EMMI rendelet 64. §,  

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 

15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet 

javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte. 

 

6.8.3. Különbözeti vizsga 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 25 § (1) bekezdés 

Különbözeti vizsgát tesz azon átvett, más intézményből átiratkozott tanuló, akinek átvételéhez 

ezt az igazgató előírja. 

A tanuló a vizsga anyagát, témaköreit az adott szaktanártól kapja meg. A felkészüléshez 

segítséget kérhet. A vizsga egy írásbeli feladatlap megoldásából és 3 tagú vizsgabizottság előtti 

szóbeli vizsgából áll. Az osztályzatot a bizottság állapítja meg, ezt jegyzőkönyvben, a szaktanár 

a naplóban rögzíti. Az osztályfőnök adminisztrálja a törzslapon és a bizonyítványban az elért 

eredményt. 

64. § (5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait 

folytatni kívánja. 

Különbözeti vizsgát tehet az a diák  olyan intézményből kerül át, ahol az adott tantárgyat nem 

tanulta. Ebben az esetben azokból a tantárgyakból kell vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az 

előző képzésben nem tanult. 

A különbözeti vizsga követelményrendszerét a szaktanár állítja össze. Tanévenként két 

alkalommal (december, április) szervezzük meg. 

 

6.9.  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének, felvételének szabályai 

A tanulói jogviszony az intézménybe való felvételi értesítés alapján beiratkozással vagy 

átvétellel jön létre. 

 

6.9.1.A belépés feltétele: 

• A szakközépiskola 9. évfolyamára: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

23. § (1) bekezdése alapján: „alapfokú iskolai végzettséggel vagy a nemzeti köznevelésről szóló 

törvényben szabályozott Köznevelési Hídprogram elvégzésével lehet bekapcsolódni.” 

 

• 1/11 szakképző évfolyamokra: A (2) bekezdés figyelembevételével, „Kizárólag szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás akkor folyhat a szakközépiskola szakképzési évfolyamain, ha a 

szakiskola olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki a szakiskolai közismereti 

kerettantervben előírt követelményeket vagy a középiskola tízedik évfolyamát eredményesen 

teljesítette.” 

 

•1/13 szakképző évfolyamokra: érettségi vizsga megléte 

 

• a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a 

pályaalkalmassági követelményeknek megfelelés, 
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• megfelelő tanulmányi eredmény. 

 

A jelentkezők rangsorolását követően a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 40.§(3.) alapján az 

azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, vagy akinek 

különleges helyzete ezt indokolja (kisebbséghez tartozó, szociálisan rászoruló, veszélyeztetett 

stb.).  

 

A továbbhaladás feltételei: 

a. Szakaszhatárai 

• évenként: abban az esetben, ha legalább elégséges szinten teljesíti azokat a követelményeket, 

amelyek szükségesek a magasabb évfolyam tudásanyagának elsajátításához. Mindez a 

nevelőtestület határozata alapján történik. 

• Szakképző évfolyamokon szintvizsgák. 

b. Kritériumai: 

• az osztályozott tantárgyak esetében legalább elégséges osztályzat,• igazolt és igazolatlan 

hiányzások megengedettnél kisebb mértéke, 

• szakképző évfolyamokra jelentkezésnél érettségi vizsga. 

c. Kritériumok nem teljesülésekor: 

• igazolt, igazolatlan hiányzás miatt nem osztályozható tanuló továbbhaladásáról a 

nevelőtestület dönt, 

• legfeljebb 3 elégtelen osztályzat esetén javítóvizsgát tehet a tanuló, 

• Sikertelen javítóvizsga évfolyamismétléssel jár. 

 

6.9.2. A tanulói jogviszony megszűnése: 

a. Iskolai tanulmányok befejezése előtt: 

• önkéntes iskolaváltás miatt, 

• fegyelmi vétség miatt, 

• tankötelezettség megszűnése után, ha a tanuló írásban jelenti kilépési szándékát, illetve ha 

hiányzásai meghaladják az előírt maximumot, kimaradása automatikus, de ezt is 

adminisztráljuk, 

• tankötelezettség megszűnése előtt az igazolt és igazolatlan hiányzások mértékéről a 

szülőt, a jegyzőt kell értesíteni és a törvényben előírtak szerint kell eljárni. 

 

50. § (1) A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A 

tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés 

alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a 

beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól 

kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első 

tanév megkezdéséhez kötheti. 

 (4) Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai 

munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató 

dönt. 

b. Iskolai tanulmányok befejezésekor: 

53. § (2) Megszűnik a tanulói jogviszony 

a) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 

e) szakképző iskolában folyó szakképzésben 

ea) ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első 
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szakmai vizsgaidőszak utolsó napján, 

eb) ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló 

bizonyítvány kiállítása napján, 

ec) ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és az iskolában 

nem folyik másik megfelelő szakképzés, vagy a tanuló nem kíván továbbtanulni, vagy a 

továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, 

g) a tankötelezettség megszűnése után – ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló 

esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad –, a bejelentés tudomásulvételének napján, 

h) ha a tanuló tanulói jogviszonyát – a tanköteles tanuló kivételével – fizetési hátralék miatt az 

igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló 

szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés 

jogerőre emelkedésének napján.(3) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés nem 

alkalmazható, ha a tanuló hátrányos helyzetű. 

(4) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya – a tanköteles tanuló kivételével – ha az iskola 

kötelező  foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet 

mulasztott. 

(5) Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedésének napján. 

(6) Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a 

tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a 

tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Az iskolai tanítási év utolsó 

napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki 

a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs 

felnőttoktatás, vagy a tanuló abban nem kíván részt venni. 

(7) Ha a többcélú intézmény több iskolatípus feladatait is ellátja, a tankötelezettség ideje alatt 

a tanulói jogviszony nem szüntethető meg, amíg a tanulmányok folytatására bármelyik iskolai 

feladatot ellátó intézményegységben lehetőség van. 

A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven 

belül igazolatlanul harminc tanítási óránál – alapfokú művészeti iskolában tíz tanítási óránál – 

többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két 

alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A gyakorlati 

képzés esetén az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire a szakképzésről szóló törvény 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola 

írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló 

állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális 

egészségbiztosítási pénztárat.  

Ha a tanulói jogviszony megszűnik, a tanuló adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg  

az iskola nyilvántartásából törölni kell. 

 

6.9.3.Tankötelezettség 

A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű 

tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 

huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az 

iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően 

kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik 

életévüket betöltik vagy sikeres szakmai vizsgát tettek. Azon sajátos nevelési igényű tanulók 

tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése 
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előtt a tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról döntött, annak a 

tanévnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik. 

6.9.4. Tanuló átvétele más intézményből 

 

Tanulók átvételéről az igazgató dönt. Tanuló átvételére a tanév közben abban az esetben van 

lehetőség, ha a Közoktatási törvényben előírt létszámok lehetőséget biztosítanak erre. 

Az átvételhez a tanuló év végi vagy félévi bizonyítványát be kell mutatni. Kiskorú tanuló 

átvételét szülő és tanuló együtt kérheti írásban. Különböző iskolatípusokból történő átvétel 

különbözeti vizsga letételéhez kötött, abban az esetben, ha van olyan tantárgy, amelyet a tanuló 

nem tanult a korábbi iskolájában. A különbözeti vizsgát egy hónapon belül köteles a tanuló 

letenni. Indokolt esetben az igazgató hosszabb felkészülési időt is engedélyezhet. A szakmai 

tantárgyak esetében külön gondot kell fordítani a szakképzési törvény speciális előírásainak 

betartására. 

 

Az átvételt az igazgató helyhiány miatt azonnal megtagadhatja. 

6.9.5. Előzetes tanulmányok beszámíthatósága 

A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 27.§-a szerint szakképző iskolában és a 

felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítésre előírt - megegyező 

tartalmú - követelmények teljesítésébe a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező 

szakmai programban meghatározottak szerint be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az 

azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás 

iránti kérelmet a szakképző iskola vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes 

tanulmányokról és teljesített követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt. 

A szakképző iskola vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést 

benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell 

alkalmazni. 

A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban 

(vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú 

gyakorlati idő - a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján az Szkt. (1) bekezdésben 

meghatározottak szerint - beszámítható. 

 

6.9.6.Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 

rendje: 

Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a 

rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos nevelési 

feladat annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek igazságát, és törekedjenek minél teljesebb 

elérésére. 

6.6.1.Az otthoni felkészülés szerepe: 

- A tanórákon tanult ismeretek bevésése, azok gyakorlatban való alkalmazása, 

- a következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése, 

- az összefüggések felismerésének gyakorlása, 

- a problémamegoldó készség fejlesztése, 
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- az önellenőrzés, valamint a saját teljesítmény- és tudásszint reális mérési igényének 

kialakítása, 

- felkészülés a tanórai számonkérés, a tudásszint mérés különböző formáira, 

- az önálló ismeretszerzés és –alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál, 

- általában az adott műveltségterület, tantárgycsoport vagy tantárgy céljai között meghatározott 

készségek és képességek fejlesztése. 

6.6.2.Az otthoni felkészülés formái: 

- Az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag 

megtanulása az iskolai oktatás során tanári irányítással elkészített füzetbeli vázlat, az órán 

elvégzett feladatok és a tankönyv segítségével. 

- Az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, a szaktanár által megszabott gyakorló feladatok 

írásbeli megoldása (kötelező házi feladat). 

- Nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos tanári szempontsorral, formai és tartalmi 

megkötésekkel ellátott írásos feladat (házi dolgozat). 

- A szaktanár által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes írásbeli megoldása (ajánlott 

házi feladat). 

- A diák által önállóan választott, a tananyaghoz kapcsolódó feladatok elvégzése, önálló, belső 

motivációjú ismeretszerzés (szorgalmi házi feladat). 

- Felkészülés tanórai önálló kiselőadásra szaktanári szempontok és szakirodalom alapján. 

- Átfogó komplex ismétlés az addig tanult elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával 

és kiegészítésével témazáró nagydolgozat vagy vizsga előtt. 

A felkészülési formák alkalmazása, azok gyakorisága az adott tantárgy jellegétől függ. 

6.6.3. Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése: 

- Tanulás-módszertani ismeretek nyújtása szakórákon és osztályfőnöki órákon. 

- Kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, információ-feldolgozó ismeretek átadása 

és képességfejlesztés - elsősorban magyar nyelvi órákon. 

- Speciális tanulási módszerbeli tájékoztató minden újonnan belépő tantárgy esetén. Ez a 

későbbiek során különösen tanárváltás, vagy a követelmények radikális változása, valamint új 

felkészülési formák első alkalmazása esetén felelevenítendő, megismételendő, kiegészítendő. 

- Az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, felzárkóztató 

foglalkozásokon. 

- A szaktanár minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra feladott 

tananyagot, az írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy ajánlott), rögzíti azok 

elvégzésének határidejét, értékelésük, számonkérésük módját. 

- A szaktanár minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat ad ki, 

formai, tartalmi követelményeket és javaslatokat tesz. 

6.6.4.Az otthoni felkészülés ellenőrzése: 

- A számonkérés különböző formái, melyeket az ellenőrzés-értékelés fejezet tartalmaz. 

- A kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten az óra elején ellenőrizzük. Ennek funkciója 

az esetleges problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kiemelése. Ha a tanuló a 

kötelező házi feladatot nem készítette el, azt a szaktanár által meghatározott határidőre pótolnia 

kell, vagy a házi feladat anyagából tudásáról a tanórán kell számot adnia. Egyéb esetben ezt a 

tanulói teljesítményformát nem osztályozzuk, csak szóban értékeljük. 

- A házi dolgozat értékelésének elvei megegyeznek az órai írásbeli számonkéréssel. 



223 

 

- Ajánlott házi feladatot, szorgalmi feladatot, kiselőadást csak abban az esetben osztályozunk, 

ha azt a tanuló külön kéri, illetve ha annak nehézségi foka megfelel a tantárgy 

követelményszintjének, szóbeli értékelést azonban minden esetben adunk. 

6.6.5.Az otthoni felkészülés koordinációja: 

- A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos 

képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 2-3 órát. Az 

átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell adni, 

a határidőn belül kiadott egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a napi felkészülési 

idő ne növekedjen. 

- Az órarend összeállításánál - az objektív lehetőségek figyelembe vételével - a nagyobb és 

kisebb otthoni felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására 

törekszünk. 

- Tanév elején az osztályfőnök órarendelemzés alapján javaslatot tesz a tanulóknak otthoni 

felkészülésük egyenletes heti elosztására. Javaslatát a szülőkkel is egyezteti. 

- A napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító 

szaktanárok, szülők és az osztály tanulmányi felelősének jelzései alapján az osztályfőnök 

feladata. 

- Ha az osztályfőnök tudomására jut, hogy valamely tantárgynál olyan hirtelen, de 

elkerülhetetlen feladatmennyiség-növekedés következett be, amely a napi összes maximális 

felkészülési időt 3 óra fölé növelné, a feladatok átmeneti mérséklése érdekében konzultációt 

kezdeményez más, az osztályban tanító szaktanárokkal. 

- A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében pénteken csak annyi feladatot adunk ki, 

amelynek mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el 

hosszabb tanítási szünet esetén is. 

Általános szempontok: A tanulók teljesítményét a következőképpen értékeljük: a tanév közben 

a tantárgyi témakörök végén témazáró dolgozatokat íratunk, melyekre hagyományos 

érdemjegyeket adunk (1 – 5-ig), mely rögzítésre kerül a naplóban és a nappali tagozaton az 

ellenőrző könyvbe is. (Részletezve lásd a naplóban és a ellenőrző könyvben.) A félév végi 

értékelés egyben a félévi értesítés is. Év végén bizonyítványt kapnak a tanulók, amely a tanulók 

év folyamán mutatott, önmagához viszonyított fejlődését tükrözi. A bizonyítvány a naplóban 

lévő értékeléssel együtt nyújt a tanuló teljesítményéről és fejlődéséről teljes képet.  

Osztályozás: Azoknál a tárgyaknál, ahol lehetséges, fontos az írásbeli és szóbeli feleletek 

arányának egyensúlya. Heti egy órás tárgyaknál félévente minimum két osztályzat kerül a 

naplóba, heti két, vagy több órás tantárgyak esetén minimum a tantárgy heti óraszámának 

megfelelő számú osztályzatból értékeljük a tanuló ismereteit. 

 

6.7.Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek 

számonkérésének rendje 

Az írásbeli számonkérés a tanulók tudásának mérésére szolgáló leggyakoribb mérési eljárás, 

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

való jártasságát, problémamegoldó képességét.  

Az írásbeli számonkérés formái: 

- Év eleji tudásszintmérő dolgozat a 9. évfolyamosok számára a közismereti tantárgyakból. 
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- Teszt, feladatlap nyílt- és zártvégű válaszokkal. 

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

- Szódolgozat, szómagyarázat idegen nyelvből. 

- Nyelvtani tesztek idegen nyelvből: lehetnek egyetlen témájúak. 

- Magyarról idegen nyelvre, idegen nyelvről magyarra fordítás. 

- Kisebb tananyagrészekből feladatmegoldás matematika, fizika, kémia, szakmai alapozó, 

informatika tantárgyakból. 

- Elméleti tudást felmérő dolgozat valamennyi tantárgyból, számítógépes feleltető program 

alkalmazása elsősorban informatikából és idegen nyelvből. 

- Számítógépes feladatmegoldás informatikából. 

- Otthoni jegyzetelés, tananyagrész önálló feldolgozása történelem tantárgyból. 

- Esszédolgozat magyar irodalomból, idegen nyelvből, történelemből. 

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

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

évfolyamokra jellemző. 

- Témazáró dolgozatok minden tantárgyból, amelyek komplex módon ötvözhetik a teszt, az 

esszé, a feladatmegoldás jelleget. Minden tantárgyból alkalmazzuk egy-egy nagyobb 

tananyagrész befejezése után. 

- Évfolyamfelmérések, évfolyam ellenőrző dolgozatok: minden elméleti tantárgyban évenként 

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

véleménye alapján félévenként egy egységes évfolyamfelmérő dolgozatot iratunk. 

Osztályozás: Azoknál a tárgyaknál, ahol lehetséges, fontos az írásbeli és szóbeli feleletek 

arányának egyensúlya. Heti egy órás tárgyaknál félévente minimum két osztályzat kerül a 

naplóba, heti két, vagy több órás tantárgyak esetén minimum a tantárgy heti óraszámának 

megfelelő számú osztályzatból értékeljük a tanuló ismereteit.  

A tanulók írásbeli beszámoltatása jellemző formája a középiskolai oktatásnak, de iskolánkban 

kiemelt hangsúlyt kívánunk helyezni diákjaink rendszeres szóbeli feleltetésére is, mert 

diákjaink szóbeli megnyilvánulásának, kommunikációjának szintje jelenleg elmarad a 

kívánatostól. 

Gyakorlati képzés: a gyakorlati képzésben a tanulók tanulószerződéssel vállalkozónál vagy az 

iskola tanműhelyében vehetnek részt. Ha a tanuló gyakorlati képzését nem az iskola tartja, a 

tanuló teljesítményét a gyakorlati képzést szervező állapítja meg a gyakorlati képzést végző 

írásos véleménye alapján. A gyakorlati képzés szervezőjének értékelése alapján a tanuló félévi, 

év végi osztályzatáról, valamint a szakmai vizsgára bocsátásról a nevelőtestület dönt. A 

gyakorlati oktatók (akár az iskola saját gyakorlati oktatója, akár külsős) minden hónap 5. 

napjáig az előző hónap értékelését megküldi az osztályfőnöknek. 

6.8.Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei: 

Az egyes évfolyamoknál a tanuló tárgyi tudására a Helyi tanterv tantárgyi követelményeiben 

meghatározott tárgyi tudás, teljesítőképesség és kompetencia feltételei vonatkoznak. A 

feltételek meghatározásában figyelembe kell venni a Nevelési tervben lefektetetteket, ill. a 

Helyi tanterv tantárgyi követelményeit.  

A szakképző évfolyamokon a magasabb évfolyamra való továbblépés alapfeltétele az előző 

tanév sikeres elvégzése és az előírt évközi és az összefüggő gyakorlat teljesítése, valamint 

érvényes tanulószerződés vagy az iskolai tanműhely igazolása. 
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6.9.A kerettanterv kiválasztása 

Az intézmény a helyi tantervét az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet - mint választott 

kerettanterv – alapján készítette el.  

A helyi tanterv 2013. szeptember 1-től hatályos felmenő rendszerben, azaz az 9. évfolyamtól 

került bevezetésre. 

6.9.1.A kerettanterv szabad sávjai 

A minisztérium által kidolgozott kerettanterv minden tantárgy esetében általában az éves 

óraszám 90%-át fedi le. A maradék 10 %-ot az adott tantárgy esetében a szaktanárok szabadon 

használhatják fel gyakorlásra, rendszerezésre, összefoglalásra, számonkérésre. 

6.9.2.Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

Cél: a tantervben megfogalmazott tantárgyi célok elérése érdekében a diákok együttműködő 

felek legyenek a tanítás-tanulás folyamatában, hogy érdeklődéssel, szívesen tanulják a tantárgyi 

ismeretanyagot, így jussanak el képességeik maximumához. A taneszközök kiválasztásának 

elveit, a tankönyvek, munkafüzetek, szemléltetőeszközök, demonstrációs anyagok listáját a 

szaktanárok megtervezik. A kiválasztás fő szempontjai, elvei: a tantervi kötelező tantárgyi 

ismeretanyagot maradéktalanul tartalmazza a kiválasztott taneszköz; egy tantárgyhoz egy 

tanévben ne kelljen több tankönyvet megvásárolni, Jól használható, megfelelően tagolt, a fontos 

információkat, összefüggéseket és a követelmény minimumát egyértelműen jelző tankönyvek 

legyenek.  

Tankönyveket elsősorban a 3 éves szakképzés közismereti oktatásában használunk. A tanulók 

szociális rászorultságéra való tekintettel amennyiben a helyi tantervnek és a kerettantervnek 

megfelelő tankönyv kiadásra kerül -  az iskola a tartós tankönyvek vásárlásával használatra 

biztosítja tanulói számára. 
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VII. kötet 

Szakmai program 

 

 

 

 

 

 



227 

 

7.1.A szakmai program jogszabályi keretei: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt.) 

 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról (20/2012. r.) 

 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm.rendelet.  

 Az Országos Képzési Jegyzék  

 40/2002. (V.24.) OM rendelet módosítása 

 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadása 

 Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII.9. Kormányrendelet 

 Az Állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII.9) Korm. rendelet.  

 37/2013. (V.28.) EMMI rendelet a szakmai és vizsgakövetelményekről 

 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések 

szakmai és vizsgakövetelményeinek módosításai (29/2016. (VIII.26) NGM rendeletben 

kiadott szakmai és vizsgakövetelmény) 

 A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet 

 

 

7.2.A szakmai képzés szerkezete: 

 

7.2.1.Érettségi utáni OKJ-s szakképesítések 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok) 

nappali rendszerű oktatás, ill. felnőttoktatás nappali munkarendje szerint 

 

Szakmacsoport Megnevezés OKJ Képzési idő 

Egyéb 

szolgáltatások 

Fodrász 54 815 01 2 év 

Kozmetikus 54 815 02 2 év 

Egészségügy 
Gyógymasszőr 54 726 04 2 év 

Sportmasszőr 55 726 02 1 év 

Informatika Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06 2 év 

Közgazdaság 

Pénzügyi termékértékesítő (bank, 

befektetés, biztosítás) 

54 343 01 2 év 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 01 2 év 

Vám-, jövedéki- és termékdíj 

ügyintéző 

54 344 03 2 év 

Vállalkozási mérlegképes 

könyvelő 

55 344 07 1 év 

Ügyvitel Irodai titkár 54 346 03 2 év 
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7.2.2.Érettségi utáni OKJ-s szakképesítések 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok) 

felnőttoktatás esti munkarendje szerint 

 

Szakmacsoport Megnevezés OKJ Képzési idő 

Egyéb 

szolgáltatások 

Fodrász 54 815 01 2 év 

Kozmetikus 54 815 02 2 év 

Egészségügy 

Gyakorló ápoló 54 723 02 2 év 

Gyógymasszőr 54 726 04 2 év 

Ápoló 55 723 01 1 év 

Sportmasszőr 55 726 02 1 év 

Informatika Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06 2 év 

Közgazdaság 

Pénzügyi termékértékesítő (bank, 

befektetés, biztosítás) 

54 343 01 2 év 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 01 2 év 

Vám-, jövedéki- és termékdíj 

ügyintéző 

54 344 03 2 év 

Vállalkozási mérlegképes 

könyvelő 

55 344 07 1 év 

Ügyvitel Irodai titkár 54 346 03 2 év 

 

 

7.2.3.Nappali rendszerű szakgimnáziumi nevelés-oktatás  

 

Ágazat 

száma 

Ágazat megnevezése Megszerezhető OKJ 

szakképesítés az 5/13 

évfolyamon 

Képzési idő 

I. Egészségügy 54 726 04  

Gyógymasszőr 

4+1 év 

XIII. Informatika 54 481 06  

Informatikai 

rendszerüzemeltető 

4+1 év 

XXIV. Közgazdaság 54 344 01  

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 

54 344 03 

Vám-, jövedéki- és termékdíj 

ügyintéző 

4+1 év 

XXV. Ügyvitel 54 346 03 

Irodai titkár 

4+1 év 

XXX. Szépészet 54 815 01 

Fodrász 

4+1 év 
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7.2.4..Szakgimnáziumi nevelés-oktatásban az ágazatok és szakképesítések 
 

 

Ágazat száma és 

     Szakképesítés   

   

Azonosító 

     

 

megnevezése 

    

Megnevezése 

  

   

száma 

    

         

   54 761 02   Kisgyermekgondozó-, nevelő  

   III. Szociális 

54 762 02 

  

Szociális asszisztens 

 

      

   55 762 06   Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző  

IV. Pedagógia 

54 140 01   Gyógypedagógiai segítő munkatárs  

54 140 02 

  

Pedagógiai és családsegítő munkatárs 

 

      

XXVI. Kereskedelem 54 341 01   Kereskedő  

XXVII. Vendéglátóipar 54 811 01   Vendéglátás szervező   

XXXIII. mezőgazdaság    

Mezőgazdasági 

technikus  

 

 

 

 

7.3.4.Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés-oktatás  

 

Szakmacsoport Megnevezés OKJ Képzési idő 

Informatika Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 3+2 év 

 

 

7.3.5.Felnőttoktatás nappali és esti munkarendje szerinti szakközépiskolai nevelés-

oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok) 

 

Szakmacsoport Megnevezés OKJ Képzési idő 

Informatika Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2 év 

 

 

7.4.Szakmai gyakorlatok képzési formái és helyszínei: 

 
A szakmai elmélet és gyakorlat arányát a szakképzési kerettantervek, valamint az ezek alapján 

készített helyi kerettantervek tartalmazzák. A szakmai gyakorlatokat intézményünk 

tanműhelyeiben, demonstrációs termeiben, továbbá gazdálkodó szervezeteknél 

tanulószerződéssel szervezzük.  
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7.5.Felvétel, átvétel, beszámíthatóság a szakképző osztályokban 

 
8. osztály elvégzésére épülő képzéseink 9. évfolyamra jelentkezőknek: A szakközépiskola 

9. évfolyamára jelentkezhetnek azok a tanulók, akik általános iskolai tanulmányaikat sikeresen 

befejezték, és 3 év alatt szakmát szeretnének szerezni. A képzésben résztvevők tanulmányaik 

2/3 részében szakmai elméletet és gyakorlatot, 1/3 részében pedig a közismereti tárgyakat 

tanulnak. A szakgimnázium 9. évfolyamára jelentkezhetnek azok a tanulók, akik általános 

iskolai tanulmányaikat sikeresen befejezték, és 4 év alatt szakmai érettségit, egy plusz év 

elvégése után pedig OKJ-s szakképesítést szereznének.  

A 8. évfolyamra épülő képzéseinkre felvételi vizsga nincs. A jelentkezés az általános iskolai 

jelentkezési lapokon, a felvétel az év végi eredmények alapján történik.  

A szakmai képzésben szakmától függően egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat 

szükséges, melyet az iskolaorvos végez.  

10. osztály elvégzésére épülő képzéseink 11. évfolyamra jelentkezőknek: 10. osztály 

elvégzésére épülő képzéseink 11. évfolyamra jelentkezőknek A szakközépiskola 11. 

évfolyamára jelentkezhetnek azok a tanulók, akik befejezett 10. osztállyal vagy érettségi 

vizsgával rendelkeznek, és 2 év alatt szakmát szeretnének szerezni. A szakmai képzésben 

szakmától függően egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, melyet az 

iskolaorvos végez 

Érettségire épülő képzéseink 13. évfolyamra jelentkezőknek: A 13. évfolyamra 

jelentkezhetnek azok a tanulók, akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, és 2 éves 

szakképzés esetében szakmát szeretnének szerezni. Az érettségire épülő 2 éves képzéseinkre 

felvételi vizsga nincs. A jelentkezés az iskola felvételi irodájában jelentkezési lapokon a 

jelentkezés sorrendje alapján történik. A szakmai képzésben szakmától függően egészségügyi 

és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, melyet az iskolaorvos végez. 

Szakképesítés-ráépülésre (15. évfolyamra) jelentkezhetnek azok a tanulók, akik a bemeneti 

feltételekkel (szakképesítéssel) rendelkeznek. 

 

A szakgimnázium szakképzési évfolyamaiba való belépés előfeltétele az érettségi vizsga 

megléte. A tanuló akkor is megkezdheti tanulmányait a szakképzési évfolyamon, ha az érettségi 

vizsgát megkezdte, de nem fejezte be. Tanulmányait azonban az adott évfolyamon csak akkor 

fejezheti be, ha a tanítási év első félévének utolsó napjáig az érettségi bizonyítványt 

megszerezte.  

 

Az átvétel a tanuló írásos kérelmére indul. Az átvétellel kapcsolatban a szakképzési törvény 

alapján az iskola igazgatója dönt. 

Előzetes tudás beszámítása: A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott 

tanulmányokat a szakképesítésre előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe a 

szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak 

szerint be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú 

követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző 

iskola vezetőjéhez kell benyújtani, melyről az iskola vezetője határozattal dönt.  

A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban 

(vállalkozói jogviszonyban, egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idő – a 

szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján beszámítható. 

 
7.6. A magasabb évfolyamra lépés feltételei a szakképzésben 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az 

előírt tanulmányi követelményeket, a szakmai és összefüggő gyakorlatokat sikeresen 
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teljesítette. A szakképzésben az egyes követelménymodulokhoz tartozó tantárgyak teljesítése 

egyenértékű az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsgával. 

Az évvégi javítóvizsgára augusztus utolsó hetében kerül sor.  

Kivételesen indokolt esetben sikertelen javítóvizsga esetén a tanuló az iskola vezetőjéhez 

fordulhat. 

Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és 

igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati 

képzési idő (óraszám) 20%-át, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével 

folytathatja. 

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt 

és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 

20%-át, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem 

léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati 

képzési idő (óraszám) 5 %-át. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. 

Ha a tanuló mulasztása a meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztás nincs és 

szorgalma, elért teljesítménye alapján mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és 

az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam 

megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésben a 

szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező 

szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél 

folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára. 

 

7.7.Felnőttoktatás esti munkarendjére vonatkozó előírások 

 

A szakképzési kerettanterv alapján az iskola a pedagógiai program részét képező helyi 

tantervében és szakmai programjában meghatározza a felnőttoktatás keretében oktatott szakmai 

tantárgyak óraszámait. 

Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés 

jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám 60 

%-a, a levelező oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati 

képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati 

óraszám 20 %-a.  

Az elméleti képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett 

felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám legalább 

10 %-a azzal, hogy az összes kötelező jelenléti óraszám eléri a nemzeti köznevelésről szóló 

törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatározott óraszámot. 

Az iskola saját, heti 40 órás munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottját a napi munkaidőn túli 

órákra a felnőttoktatás esti munkarend szerint megszervezett osztályainak óráira megbízási 

jogviszonyban alkalmazhatja óraadóként. Ebben az esetben a foglalkoztatottakra nem kell 

alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az óraadókra vonatkozóan meghatározott 

óraszámkorlátot. 

A szakmai és a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az egyes évfolyamok sikeres 

teljesítése. A szakmai és vizsgakövetelményeket jelen dokumentum melléklete tartalmazza. 
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FODRÁSZ NAPPALI OKJ 54 815 01 
 

Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti/éves óraszáma évfolyamonként 

 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A szakmai 

képzés 

órakerete 

Összesen 10/360 21/756 

160 

10/310 21/651 

Összesen 31/1116 31/961 

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás 

II. 
      0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás 

I. (érettségire 

épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás 

I. 
      2/62   

11707-16 

Fodrász 

manuális 

alapműveletek 

Szakmai 

ismeretek 
0,5/18         

Alkalmazott 

biológia 
1/36         

Alkalmazott 

kémia 
2/72         

Művészeti 

ismeretek 
0,5/18         
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Fodrász 

szakmai 

gyakorlat 1. 

  3/108       

11706-16 Férfi 

frizurakészítés 

Szakmai 

ismeretek 
0,5/18         

Művészeti 

ismeretek 
1,5/54         

Fodrász 

szakmai 

gyakorlat 2. 

  5/180       

11708-16 

Fodrász 

vegyszeres 

műveletek 

Szakmai 

ismeretek 
2/72         

Anyagismeret 2/72         

Fodrász 

szakmai 

gyakorlat 3. 

  13/468       

11705-16 Női 

frizurakészítés 

Szakmai 

ismeretek 
      2,5/77,5   

Anyagismeret       2,5/77,5   

Művészeti 

ismeretek 
      1,5/46,5   

Fodrász 

szakmai 

gyakorlat 4. 

        21/651 

11709-16 

Szépségszalon 

üzemeltetése 

Munkavédelem 

és marketing 
      1/31   

A szakmai 

képzés 

közismereti 

tartalma 

Szakmai 

idegennyelv 
4/144   4/124  

Összesen 35/1260 160 35/1085 
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FODRÁSZ ESTI OKJ 54 815 01 
 

Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti/éves óraszáma évfolyamonként 

 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/ éves óraszám 
ögy 

heti/ éves óraszám 

e gy e gy 

A szakmai 

képzés 

órakerete 

Összesen 5,5/198 11/396 

160 

5/155 12/372 

Összesen 16,5/594 17/527 

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás 

II. 
      0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás 

I. (érettségire 

épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás 

I. 
      1/31   

11707-16 

Fodrász 

manuális 

alapműveletek 

Szakmai 

ismeretek 
0,5/18         

Alkalmazott 

biológia 
0,5/18         
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Alkalmazott 

kémia 
1/36         

Művészeti 

ismeretek 
0,5/18         

Fodrász 

szakmai 

gyakorlat 1. 

  2/72       

11706-16 Férfi 

frizurakészítés 

Szakmai 

ismeretek 
0,5/18         

Művészeti 

ismeretek 
0,5/18         

Fodrász 

szakmai 

gyakorlat 2. 

  2/72       

11708-16 

Fodrász 

vegyszeres 

műveletek 

Szakmai 

ismeretek 
1/36         

Anyagismeret 1/36         

Fodrász 

szakmai 

gyakorlat 3. 

  7/252       

11705-16 Női 

frizurakészítés 

Szakmai 

ismeretek 
      1,5/46,5   

Anyagismeret       1/31   

Művészeti 

ismeretek 
      0,5/15,5   

Fodrász 

szakmai 

gyakorlat 4. 

        12/372 

11709-16 

Szépségszalon 

üzemeltetése 

Munkavédelem 

és marketing 
      0,5/15,5   

A szakmai 

képzés 

közismereti 

tartalma 

Szakmai 

idegennyelv 
1,5/54   1/31  

Összesen 18/648 96 18/558 
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KOZMETIKUS NAPPALI OKJ 54 815 02 

Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A fő 

szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 12,5/450 18,5/666 

160 

13/403 18/558 

Összesen 31/1116 31/961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       2/62   
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11720-16 

Kozmetikus 

szakmai gyakorlat 

Kozmetikus 

szakmai 

gyakorlat 

  16/576     17/527 

Laboratóriumi 

gyakorlat 
  2,5/90       

11721-16 

Kozmetikus 

szakmai elmélet 

Alkalmazott 

biológia 
2/72         

Alkalmazott 

kémia 
3/108         

Szakmai 

ismeretek 1. 
3/108         

Anyagismeret 1. 3/108         

Szakmai 

ismeretek 2. 
      3,5/108,5   

Anyagismeret 2.       3/93   

11722-16 

Elektrokozmetika 

Elektrokozmetika       2/62   

Elektrokozmetika 

gyakorlat 
        1/31 

11723-16 

Speciális 

kozmetikai 

eljárások 

Speciális 

kozmetikai 

eljárások 

gyakorlat 

      1/31   

11724-16 

Kozmetikus 

marketing 

Kozmetikus 

marketing 
1,5/54     1/31   

A szakmai képzés 

közismereti 

tartalma 

Szakmai 

idegennyelv 
4/144   4/124  

Összesen 35/1260 160 35/1085 
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KOZMETIKUS ESTI OKJ 54 815 02 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A fő 

szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 6/216 11/396 

160 

6/186 11/341 

Összesen 17/612 18/527 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       1/31   

11720-16 

Kozmetikus 

szakmai gyakorlat 

Kozmetikus 

szakmai 

gyakorlat 

  9,5/342     10/310 

Laboratóriumi 

gyakorlat 
  1,5/54       

11721-16 

Kozmetikus 

szakmai elmélet 

Alkalmazott 

biológia 
1/36         

Alkalmazott 

kémia 
1,5/54         

Szakmai 

ismeretek 1. 
1,5/54         

Anyagismeret 1. 1,5/54         
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Szakmai 

ismeretek 2. 
      1,5/46,5   

Anyagismeret 2.       1/31   

11722-16 

Elektrokozmetika 

Elektrokozmetika       1/31   

Elektrokozmetika 

gyakorlat 
        1/31 

11723-16 

Speciális 

kozmetikai 

eljárások 

Speciális 

kozmetikai 

eljárások 

gyakorlat 

      0,5/15,5   

11724-16 

Kozmetikus 

marketing 

Kozmetikus 

marketing 
0,5/18     0,5/15,5   

A szakmai képzés 

közismereti 

tartalma 

Szakmai 

idegennyelv  
1/36   1/31  

Összesen 18/648 96 18/558 
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GYAKORLÓ ÁPOLÓ ESTI OKJ 54 723 02 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A fő 

szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 11/396 5,5/198 

96 

5/155 12/372 

Összesen 16,5/594 17/527 

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás 

II. 
      0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás 

I. (érettségire 

épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.       1/31   

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5/18         

11110-16 

Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 
2/72         

Szakmai 

kommunikáció 
1/36         

11221-16 

Alapápolás 
Ápolástan-

gondozástan 
2/72         
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11222-16 

Klinikumi 

ismeretek 

Klinikumi 

alapozó 

ismeretek 

2,5/90         

Klinikumi 

szakismeretek 
2/72         

Diagnosztikai és 

terápiás 

alapismeretek 

1/36         

Klinikumi 

gyakorlat 
  5,5/198       

11151-16 

Diagnosztikus 

és terápiás 

beavatkozások 

felnőtt betegnél  

Diagnosztikus és 

terápiás 

szakismeretek 

      1,5/46,5   

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozások  

      1/31   

Klinikai 

gyakorlat  
        10/310 

11152-16 

Egészségnevelő 

és fejlesztő 

tevékenység  

Egészségnevelés- 

egészségfejlesztés  
      1/31   

Egészségnevelés-

egészségfejlesztés 

gyakorlat  

        2/62 

A szakmai 

képzés 

közismereti 

tartalma 

Szakmai 

idegennyelv 
1,5/54   1/31  

Összesen 18/648 96 18/558 
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GYÓGYMASSZŐR NAPPALI OKJ 54 726 04 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A fő 

szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 22/792 9/324 

160 

10,5/325,5 20,5/635,5 

Összesen 31/1116 31/961 

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás 

I. (érettségire 

épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.       2/62   

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5/18         

11110-16 

Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 
4,5/162         

Szakmai 

kommunikáció 
2/72         

11221-16 

Alapápolás 
Ápolástan-

gondozástan 
5/180         
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11222-16 

Klinikumi 

ismeretek 

Klinikumi alapozó 

ismeretek 
4,5/162         

Klinikumi 

szakismeretek 
3,5/126         

Diagnosztikai és 

terápiás 

alapismeretek 

2/72         

Klinikumi 

gyakorlat 
  9/324       

Masszázs 

elméleti alapjai 

II. 

Anatómia-élettan       1,5/46,5   

Klinikum       2/62   

Fizioterápia II. 

Fizioterápia II.       0,5/15,5   

Fizioterápia II. 

gyakorlat 
        1/31 

Masszázs 

elméletai 

alapjai I. 

Anatómiai-

élettani 

alapismeretek 

      0,5/15,5   

Klinikumi 

alapismeretek 
      0,5/15,5   

Elsősegélynyújtás-

első ellátás 

gyakorlat 

        0,5/15,5 

Fizioterápia I. 

Fizioterápia I.       1/31   

Fizioterápia I. 

gyakorlat 
        5/155 

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszázs 

Masszázs       1/31   

Masszázs 

gyakorlat 
        6/186 

Gyógymasszázs 

Gyógymasszázs       1/31   

Gyógymasszázs 

gyakorlat 
        8/248 

A szakmai 

képzés 

közismereti 

tartalma 

Szakmai 

idegennyelv 
4/144  160 4/124  

Összesen 35/1260 160 35/1085 



 246. 

 

 

 

GYÓGYMASSZŐR ESTI OKJ 54 726 04 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A fő 

szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 11/396 5,5/198 

96 

5/155 12/372 

Összesen 16,5/594 17/527 

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás 

I. (érettségire 

épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.       0,5/15,5   

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5/18         

Egészségügyi 

alapismeretek 
2/72         



 247. 

11110-16 

Egészségügyi 

alapismeretek 

Szakmai 

kommunikáció 
1/36         

11221-16 

Alapápolás 
Ápolástan-

gondozástan 
2/72         

11222-16 

Klinikumi 

ismeretek 

Klinikumi alapozó 

ismeretek 
2,5/90         

Klinikumi 

szakismeretek 
2/72         

Diagnosztikai és 

terápiás 

alapismeretek 

1/36         

Klinikumi 

gyakorlat 
  5,5/198       

Masszázs 

elméleti alapjai 

II. 

Anatómia-élettan       0,5/15,5   

Klinikum       0,5/15,5   

Fizioterápia II. 

Fizioterápia II.       0,5/15,5   

Fizioterápia II. 

gyakorlat 
        0,5/15,5 

Masszázs 

elméletai 

alapjai I. 

Anatómiai-

élettani 

alapismeretek 

      0,5/15,5   

Klinikumi 

alapismeretek 
      0,5/15,5   

Elsősegélynyújtás-

első ellátás 

gyakorlat 

        0,5/15,5 

Fizioterápia I. 

Fizioterápia I.       0,5/15,5   

Fizioterápia I. 

gyakorlat 
        2,5/77,5 

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszázs 

Masszázs       0,5/15,5   

Masszázs 

gyakorlat 
        3,5/108,5 

Gyógymasszázs 

Gyógymasszázs       0,5/15,5   

Gyógymasszázs 

gyakorlat 
        5/155 



 248. 

A szakmai 

képzés 

közismereti 

tartalma 

Szakmai 

idegennyelv 
1,5/54   1/31  

Összesen 18/648 96 18/558 

 

 

 

 

 

 

ÁPOLÓ ESTI OKJ 55 723 01 
Képzési idő: 1 év 

 

Szakmai 

követelménymodulok 

Tantárgyak 
Elméleti heti/éves 

óraszám 

Gyakorlati 

heti/éves óraszám 

Összesen 6/186 12/372 

Összesen 18/558 

11113-16 Szakápolási feladatok 
Klinikumi- és szakápolási ismeretek 6/186   

Klinikai szakápolás gyakorlata   7/217 

11114-16 Bővített 

kompetenciájú betegellátás 

Speciális ápolói beavatkozások 

gyakorlata 
  3/93 

Speciális ápolói beavatkozások klinikai 

körülmények között 
  2/62 

 

  



 249. 

SPORTMASSZŐR NAPPALI OKJ 55 726 02 
Képzési idő: 1 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 

Tantárgyak 
Elméleti heti/éves 

óraszám 

Gyakorlati 

heti/éves óraszám 

Összesen 11/341 24/744 

Összesen 35/1085 

Sportmasszázs elmélet Sportmasszázs elmélet alapjai I. 4/124   

Sportegészségügi alapismeretek Sportmasszázs elmélet alapjai II. 7/217   

Sportmasszázs technikák  

Sportmasszázs gyakorlat   4/124 

Sportmasszázs kiegészítő technikák 

gyakorlat 
  6/186 

Sportrehabilitáció gyakorlat   4/124 

Kihelyezett gyakorlat   10/310 

 

  



 250. 

SPORTMASSZŐR ESTI OKJ 55 726 02 
Képzési idő: 1 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

 

Szakmai 

követelménymodulok 

Tantárgyak 
Elméleti heti/éves 

óraszám 

Gyakorlati 

heti/éves óraszám 

Összesen 5/155 13/403 

Összesen 18/558 

Sportmasszázs elmélet Sportmasszázs elmélet alapjai I. 2/62   

Sportegészségügi alapismeretek Sportmasszázs elmélet alapjai II. 3/93   

Sportmasszázs technikák  

Sportmasszázs gyakorlat   2/62 

Sportmasszázs kiegészítő technikák 

gyakorlat 
  3,5/108,5 

Sportrehabilitáció gyakorlat   2/62 

Kihelyezett gyakorlat   5,5/170,5 

 

  



 251. 

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ NAPPALI OKJ 54 481 06 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 13/468 18/648 

0 

10/310 21/651 

Összesen 31/1116 31/961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       2/62   

11996-16 

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 2/72         

IT alapok 

gyakorlat 
  3/108       

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I. 3/108         

Hálózatok I. 

gyakorlat 
  7/252       

11625-16 

Programozás és 

adatbázis-kezelés 

Programozás 4/144         

Programozás 

gyakorlat 
  8/288       

11999-16 

Informatikai szakmai 

angol nyelv 

IT szakmai angol 

nyelv 
4/144         



 252. 

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II.       3/93   

Hálózatok II. 

gyakorlat 
        9/279 

IT 

hálózatbiztonság 
      1,5/46,5   

IT 

hálózatbiztonság 

gyakorlat 

        3/93 

12013-16 

Hálózati operációs 

rendszerek és 

felhőszolgáltatások 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
      3/93   

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

gyakorlat 

        9/279 

A szakmai képzés 

közismereti tartalma 
Szakmai 

idegennyelv 
4/144   4/124  

Összesen 35/1260 0 35/1085 

 

  



 253. 

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ ESTI OKJ 54 481 06 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 5/180 11/396 

0 

4/124 13/403 

Összesen 16/576 17/527 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       1/31   

11996-16 

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 1/72         

IT alapok 

gyakorlat 
  2/72       

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I. 1/72         

Hálózatok I. 

gyakorlat 
  4/144       

11625-16 

Programozás és 

adatbázis-kezelés 

Programozás 1,5/54         

Programozás 

gyakorlat 
  5/180       

11999-16 

Informatikai szakmai 

angol nyelv 

IT szakmai angol 

nyelv 
1,5/54         



 254. 

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II.       1/31   

Hálózatok II. 

gyakorlat 
        5,5/170,5 

IT 

hálózatbiztonság 
      0,5/15,5   

IT 

hálózatbiztonság 

gyakorlat 

        2/62 

12013-16 

Hálózati operációs 

rendszerek és 

felhőszolgáltatások 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
      1/31   

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

gyakorlat 

        5,5/170,5 

A szakmai képzés 

közismereti tartalma 
Szakmai 

idegennyelv 
2/72   1/31  

Összesen 18/648 0 18/558 

 

  



 255. 

PÉNZÜGYI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ (BANK, BEFEKTETÉS, BIZTOSÍTÁS) NAPPALI 

OKJ 54 343 01 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A szakmai képzés 

órakerete 

Összesen 22/792 9/324 

0 

21,5/666,5 9,5/294,5 

Összesen 31/1116 31/961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       2/62   

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
7/252         

Ügyviteli ismeretek 3/108         

Ügyviteli gyakorlatok   4/144       

Általános statisztika 2/72         

Statisztika gyakorlat   1/36       

Pénzügyi 

alapismeretek 
4/144         

Pénzügy gyakorlat   1/36       



 256. 

Adózási 

alapismeretek 
2/72         

Adózás gyakorlat   1/36       

Számviteli 

alapismeretek 
4/144         

Számvitel gyakorlat   2/72       

10137-12 Banki 

ügyfélkapcsolat és 

kommunikáció 

Banki értékesítési 

ismeretek 
      1/31   

Kommunikációs 

gyakorlat a banki 

ügyfélkapcsolatban 

        2/62 

10142-16 

Biztosítási 

ügyfélkapcsolat és 

kommunikáció  

Biztosítási értékesítési 

ismeretek 
      1/31   

Kommunikációs 

gyakorlat a biztosítási 

ügyfélkapcsolatban 

        2/62 

10138-16 Banki, 

befektetési és 

biztosítási jogi 

feladatok  

Polgárjogi 

alapfogalmak és 

biztosítási jog 

      1/31   

Pénzügyi szervezetek 

szabályozása és 

pénzügyi szervezetek 

szolgáltatásainak 

szabályozása 

      1/31   

Szolgáltatási és 

fogyasztóvédelmi 

szabályozás 

gyakorlata 

        0,5/15,5 

10136-12 Banki 

piac termékeinek 

értékesítése  

Pénzügyi 

szolgáltatások és 

termékek, 

pénzforgalom 

      3,5/108,5   

Pénzügyi szolgáltatás 

gyakorlata 
        1/31 

10140-16 

Befektetési piac 

Befektetési 

szolgáltatások és 

termékek  

      2/62   



 257. 

termékeinek 

értékesítése  
Befektetési döntések         0,5/15,5 

10141-16 

Biztosítási piac 

termékeinek 

értékesítése  

Biztosítástani 

ismeretek 
      2/62   

Biztosításmatematikai 

ismeretek 
      2/62   

Biztosítás gyakorlata 

a szolgáltatói piacon 
        1/31 

10143-16 

Biztosítástechnikai 

feladatok ellátása  

A biztosító működése 

és működésének 

pénzügyi garanciái 

      2/62   

Biztosítási gyakorlat         1/31 

10144-16 Független 

biztosításközvetítői 

működés  

Független 

biztosításközvetítői 

működés elmélete 

      2,5/77,5   

Független 

biztosításközvetítői 

működés gyakorlata 

        0,5/15,5 

10146-16 Speciális 

ügyintézői feladatok 

ellátása  

Speciális ügyintézői 

ismeretek 
      0,5/15,5   

Speciális ügyintézői 

feladatok gyakorlata 
        0,5/15,5 

10139-16 

Bankjegyfelismerés, 

bankjegyvizsgálat 

végzése  

Bankjegyismeret       0,5/15,5   

Bankjegyvizsgálat 

gyakorlata 
        0,5/15,5 

A szakmai képzés 

közismereti tartalma 
Szakmai idegennyelv 4/144   4/124  

Összesen 35/1260 0 35/1085 

 

  



 258. 

PÉNZÜGYI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ (BANK, BEFEKTETÉS, BIZTOSÍTÁS) ESTI OKJ 

54 343 01 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A szakmai képzés 

órakerete 

Összesen 10/360 6/216 

0 

11/341 6/186 

Összesen 16/576 17/527 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       1/31   

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
4/144         

Ügyviteli ismeretek 2/72         

Ügyviteli gyakorlatok   2/72       

Általános statisztika 1/36         

Statisztika gyakorlat   1/36       

Pénzügyi 

alapismeretek 
1/36         

Pénzügy gyakorlat   1/36       



 259. 

Adózási 

alapismeretek 
1/36         

Adózás gyakorlat   1/36       

Számviteli 

alapismeretek 
1/36         

Számvitel gyakorlat   1/36       

10137-12 Banki 

ügyfélkapcsolat és 

kommunikáció 

Banki értékesítési 

ismeretek 
      0,5/15,5   

Kommunikációs 

gyakorlat a banki 

ügyfélkapcsolatban 

        1/31 

10142-16 

Biztosítási 

ügyfélkapcsolat és 

kommunikáció  

Biztosítási értékesítési 

ismeretek 
      0,5/15,5   

Kommunikációs 

gyakorlat a biztosítási 

ügyfélkapcsolatban 

        1/31 

10138-16 Banki, 

befektetési és 

biztosítási jogi 

feladatok  

Polgárjogi 

alapfogalmak és 

biztosítási jog 

      0,5/15,5   

Pénzügyi szervezetek 

szabályozása és 

pénzügyi szervezetek 

szolgáltatásainak 

szabályozása 

      0,5/15,5   

Szolgáltatási és 

fogyasztóvédelmi 

szabályozás 

gyakorlata 

        0,5/15,5 

10136-12 Banki 

piac termékeinek 

értékesítése  

Pénzügyi 

szolgáltatások és 

termékek, 

pénzforgalom 

      1,5/46,5   

Pénzügyi szolgáltatás 

gyakorlata 
        0,5/15,5 

10140-16 

Befektetési piac 

Befektetési 

szolgáltatások és 

termékek  

      1/31   



 260. 

termékeinek 

értékesítése  
Befektetési döntések         0,5/15,5 

10141-16 

Biztosítási piac 

termékeinek 

értékesítése  

Biztosítástani 

ismeretek 
      1/31   

Biztosításmatematikai 

ismeretek 
      1/31   

Biztosítás gyakorlata 

a szolgáltatói piacon 
        0,5/15,5 

10143-16 

Biztosítástechnikai 

feladatok ellátása  

A biztosító működése 

és működésének 

pénzügyi garanciái 

      1/31   

Biztosítási gyakorlat         0,5/15,5 

10144-16 Független 

biztosításközvetítői 

működés  

Független 

biztosításközvetítői 

működés elmélete 

      1/31   

Független 

biztosításközvetítői 

működés gyakorlata 

        0,5/15,5 

10146-16 Speciális 

ügyintézői feladatok 

ellátása  

Speciális ügyintézői 

ismeretek 
      0,5/15,5   

Speciális ügyintézői 

feladatok gyakorlata 
        0,5/15,5 

10139-16 

Bankjegyfelismerés, 

bankjegyvizsgálat 

végzése  

Bankjegyismeret       0,5/15,5   

Bankjegyvizsgálat 

gyakorlata 
        0,5/15,5 

A szakmai képzés 

közismereti tartalma 
Szakmai idegennyelv 2/72   1/31  

Összesen 18/648 0 18/558 

 

  



 261. 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ NAPPALI OKJ 54 344 01 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A szakmai képzés 

órakerete 

Összesen 22/792 9/324 

0 

21/651 10/310 

Összesen 31/1116 31/961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       2/62   

11504-16 Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
7/252         

Ügyviteli ismeretek 3/108         

Ügyviteli gyakorlatok   4/144       

Általános statisztika 2/72         

Statisztika gyakorlat   1/36       

Pénzügyi alapismeretek 4/144         

Pénzügy gyakorlat   1/36       

Adózási alapismeretek 2/72         

Adózás gyakorlat   1/36       



 262. 

Számviteli 

alapismeretek 
4/144         

Számvitel gyakorlat   2/72       

10147-12 Gazdálkodási 

feladatok ellátása 
Gazdálkodási ismeretek       2,5/77,5   

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási 

és adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás       3/93   

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 
        1/31 

Adózás       3/93   

Elektronikus 

adóbevallás gyakorlata 
        2/62 

10149-12 Könyvvezetés 

és beszámoló készítés 

feladatai 
Számvitel       6/186   

11505-12 Könyvelés 

számítógépen 
Könyvelés számítógépen 

gyakorlat 
        4/124 

11501-16 

Projektfinanszírozás 

Projekt-finanszírozás       2/62   

Projektfinanszírozás 

gyakorlata 
        2/62 

11502-12  

Projektfolyamatok 

követése 

Projektfolyamatok 

követése 
      2/62   

Projekttervezés 

gyakorlata 
        1/31 

A szakmai képzés 

közismereti tartalma 
Szakmai idegennyelv 4/144   4/124  

Összesen 35/1260 0 35/1085 

 

  



 263. 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ESTI OKJ 54 344 01 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A szakmai képzés 

órakerete 

Összesen 10/360 6/216 

0 

11/341 6/186 

Összesen 16/576 17/527 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       1/31   

11504-16 Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
4/144         

Ügyviteli ismeretek 2/72         

Ügyviteli gyakorlatok   2/72       

Általános statisztika 1/36         

Statisztika gyakorlat   1/36       

Pénzügyi alapismeretek 1/36         

Pénzügy gyakorlat   1/36       

Adózási alapismeretek 1/36         

Adózás gyakorlat   1/36       



 264. 

Számviteli 

alapismeretek 
1/36         

Számvitel gyakorlat   1/36       

10147-12 Gazdálkodási 

feladatok ellátása 
Gazdálkodási ismeretek       1,5/46,5   

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási 

és adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás       1,5/46,5   

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 
        0,5/15,5 

Adózás       1,5/46,5   

Elektronikus 

adóbevallás gyakorlata 
        1/31 

10149-12 Könyvvezetés 

és beszámoló készítés 

feladatai 
Számvitel       3/93   

11505-12 Könyvelés 

számítógépen 
Könyvelés számítógépen 

gyakorlat 
        3/93 

11501-16 

Projektfinanszírozás 

Projekt-finanszírozás       1/31   

Projektfinanszírozás 

gyakorlata 
        1/31 

11502-12  

Projektfolyamatok 

követése 

Projektfolyamatok 

követése 
      1/31   

Projekttervezés 

gyakorlata 
        0,5/15,5 

A szakmai képzés 

közismereti tartalma 
Szakmai idegennyelv 2/72   1/31  

Összesen 18/648 0 18/558 

 

  



 265. 

VÁM-, JÖVEDÉKI- ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ NAPPALI OKJ 54 344 03 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A szakmai képzés 

órakerete 

Összesen 22/792 9/324 

0 

22,5/697,5 8,5/263,5 

Összesen 31/1116 31/961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       2/62   

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
7/252         

Ügyviteli ismeretek 3/108         

Ügyviteli gyakorlatok   4/144       

Általános statisztika 2/72         

Statisztika gyakorlat   1/36       

Pénzügyi 

alapismeretek 
4/144         

Pénzügy gyakorlat   1/36       

Adózási 

alapismeretek 
2/72         

Adózás gyakorlat   1/36       



 266. 

Számviteli 

alapismeretek 
4/144         

Számvitel gyakorlat   2/72       

10156-12 Jogi-, 

adójogi feladatok 

ellátása 

Jogi,- adójogi 

szabályozás kerete 
      2/62   

Jogi-, adójogi 

gyakorlat 
        0,5/15,5 

10157-12 

Jövedéki 

feladatok ellátása 

Jövedéki szabályozás       4,5/139,5   

Jövedéki gyakorlat         2/62 

10158-16 

Környezetvédelmi 

termékdíj 

feladatok ellátása 

Környezetvédelmi 

termékdíj 

alapismeret 

      4,5/139,5   

Hulladékgazdálkodás 

gyakorlata 
        2/62 

10159-16 

Vámjogi 

feladatok ellátása 

Vámjogi szabályozás       4,5/139,5   

Vámjogi gyakorlat         2/62 

10160-16 

Vámtarifa 

feladatok és 

áruosztályozás 

Vámtarifa és 

áruosztályozás 
      4,5/139,5   

Áruosztályozás 

gyakorlata 
        2/62 

A szakmai képzés 

közismereti 

tartalma 
Szakmai idegennyelv 4/144   4/124  

Összesen 35/1260 0 35/1085 

 

  



 267. 

VÁM-, JÖVEDÉKI- ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ ESTI OKJ 54 344 03 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A szakmai képzés 

órakerete 

Összesen 10/360 6/216 

0 

12/372 5/155 

Összesen 16/576 17/527 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       1/31   

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
4/144         

Ügyviteli ismeretek 2/72         

Ügyviteli gyakorlatok   2/72       

Általános statisztika 1/36         

Statisztika gyakorlat   1/36       

Pénzügyi 

alapismeretek 
1/36         

Pénzügy gyakorlat   1/36       

Adózási 

alapismeretek 
1/36         

Adózás gyakorlat   1/36       



 268. 

Számviteli 

alapismeretek 
1/36         

Számvitel gyakorlat   1/36       

10156-12 Jogi-, 

adójogi feladatok 

ellátása 

Jogi,- adójogi 

szabályozás kerete 
      1/31   

Jogi-, adójogi 

gyakorlat 
        0,5/15,5 

10157-12 

Jövedéki 

feladatok ellátása 

Jövedéki szabályozás       2,5/77,5   

Jövedéki gyakorlat         1/31 

10158-16 

Környezetvédelmi 

termékdíj 

feladatok ellátása 

Környezetvédelmi 

termékdíj 

alapismeret 

      2,5/77,5   

Hulladékgazdálkodás 

gyakorlata 
        1/31 

10159-16 

Vámjogi 

feladatok ellátása 

Vámjogi szabályozás       2,5/77,5   

Vámjogi gyakorlat         1/31 

10160-16 

Vámtarifa 

feladatok és 

áruosztályozás 

Vámtarifa és 

áruosztályozás 
      2/62   

Áruosztályozás 

gyakorlata 
        1,5/46,5 

A szakmai képzés 

közismereti 

tartalma 
Szakmai idegennyelv 2/72   1/31  

Összesen 18/648 0 35/1085 

 

  



 269. 

VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ NAPPALI OKJ 55 344 07 
Képzési idő: 1 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

 

Szakmai 

követelménymodulok 

Tantárgyak 
Elméleti heti/éves 

óraszám 

Gyakorlati 

heti/éves óraszám 

Összesen 20/620 15/465 

Összesen 35/1085 

10773-12 Jogi feladatok a 

gyakorlatban 
Jogi ismeretek 3/93   

10774-16 Pénzügyi feladatok 

ellátása 

Pénzügyi ismeretek 2/62   

Pénzügyi  gyakorlat   2/62 

10775-16 Adózási feladatok 

ellátása 

Adózás 3/93   

Adózás gyakorlat   3/93 

11886-16 Számviteli szervezési 

feladatok gyakorlata 

Számvitel szervezés 3/93   

Komplex feladatok gyakorlata   1/31 

10809-12 Gazdasági és vezetési 

feladatok a gyakorlatban 
Gazdasági és vezetési feladatok 4/124   

10808-16 Számviteli feladatok 

a gyakorlatban 

Számvitel  3/93   

Számvitel gyakorlat   6/186 

10789-12 Elemzési - ellenőrzési 

feladatok ellátása 

Elemzés-ellenőrzés 2/62   

Elemzés-ellenőrzés gyakorlata   3/93 

 

  



 270. 

VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ESTI OKJ 55 344 07 
Képzési idő: 1 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

 

Szakmai 

követelménymodulok 

Tantárgyak 
Elméleti heti/éves 

óraszám 

Gyakorlati 

heti/éves óraszám 

Összesen 9/279 9/279 

Összesen 18/558 

10773-12 Jogi feladatok a 

gyakorlatban 
Jogi ismeretek 2/62   

10774-16 Pénzügyi feladatok 

ellátása 

Pénzügyi ismeretek 1/31   

Pénzügyi  gyakorlat   1/31 

10775-16 Adózási feladatok 

ellátása 

Adózás 1/31   

Adózás gyakorlat   2/62 

11886-16 Számviteli szervezési 

feladatok gyakorlata 

Számvitel szervezés 1/31   

Komplex feladatok gyakorlata   1/31 

10809-12 Gazdasági és vezetési 

feladatok a gyakorlatban 
Gazdasági és vezetési feladatok 2/72   

10808-16 Számviteli feladatok 

a gyakorlatban 

Számvitel  1/31   

Számvitel gyakorlat   3/93 

10789-12 Elemzési - ellenőrzési 

feladatok ellátása 

Elemzés-ellenőrzés 1/31   

Elemzés-ellenőrzés gyakorlata   2/62 

 

  



 271. 

IRODAI TITKÁR NAPPALI OKJ 54 346 03 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 14/504 17/612 

160 

12/372 19/589 

Összesen 31/1116 31/961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       2/62   

10066-16 

Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági és 

vállalkozási 

ismeretek 

4/144     1/31   

Jogi ismeretek 1/36     1,5/46,5   

12082-16 Gépírás és 

irodai alkalmazások 

Gépírás és 

levelezési 

gyakorlat 

  7/252     3/93 

Irodai 

alkalmazások 

gyakorlata 

  2/72     2/62 

12083-16 Gyorsírás 
Gyorsírás 

gyakorlata 
  6/216     4/124 



 272. 

12084-16 Üzleti 

kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a 

titkári munkában 
3/108     2/62   

10072-16 

Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény- és 

programszervezés 
2/72         

Rendezvény- és 

programszervezés 

gyakorlata 

        5/155 

12085-16 Titkári 

ügyintézési 

gyakorlat 

Titkári ügyintézés 2/72     2/62   

Titkári ügyintézés 

gyakorlata 
  2/72     5/155 

11554-16 Irodai 

szakmai idegen 

nyelv 

Irodai szakmai 

idegen nyelv  
 2/72     3/93   

A szakmai képzés 

közismereti tartalma 
Szakmai 

idegennyelv 
4/144   4/124  

Összesen 35/1260 160 35/1085 

 

  



 273. 

IRODAI TITKÁR ESTI OKJ 54 346 03 
Képzési idő: 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

1/13. 2/14. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7/252 10/360 

160 

6/186 11/341 

Összesen 17/612 17/527 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.       1/31   

10066-16 

Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági és 

vállalkozási 

ismeretek 

2/72     0,5/15,5   

Jogi ismeretek 0,5/18     1/31   

12082-16 Gépírás és 

irodai alkalmazások 

Gépírás és 

levelezési 

gyakorlat 

  4/144     1,5/46,5 

Irodai 

alkalmazások 

gyakorlata 

  1/36     1/31 

12083-16 Gyorsírás 
Gyorsírás 

gyakorlata 
  4/144     2,5/72,5 



 274. 

12084-16 Üzleti 

kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a 

titkári munkában 
1,5/54     1/31   

10072-16 

Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény- és 

programszervezés 
1/36         

Rendezvény- és 

programszervezés 

gyakorlata 

        3/93 

12085-16 Titkári 

ügyintézési 

gyakorlat 

Titkári ügyintézés 1/36     1/31   

Titkári ügyintézés 

gyakorlata 
  1/36     3/93 

11554-16 Irodai 

szakmai idegen 

nyelv 

Irodai szakmai 

idegen nyelv  
 1/36     1/31   

A szakmai képzés 

közismereti tartalma 
Szakmai 

idegennyelv 
1/36   1/31  

Összesen 18/648 96 18/558 

 

  



 275. 

NAPPALI RENDSZERŰ SZAKGIMNÁZIUMI NEVELÉS-OKTATÁS  

(2016. SZEPTEMBER 1-TŐL KIFUTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA) 
Képzési idő: 4+1 év 

 
Ágazat 

száma 

Ágazat megnevezése Megszerezhető OKJ 

szakképesítés az 5/13 

évfolyamon 

Képzési idő 

I. Egészségügy 54 726 04  

Gyógymasszőr 

4+1 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakmai 

követelménymodu

lok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 
ögy 

heti/éves óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
1,5/54   1/36   1/36   1/32  

 

11110-12 

Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 0,5/18   1/36   1/36   1,5/48   

Szakmai kommunikáció 
1,5/54         0,5/16  



 276. 

11221-12 

Alapápolás 

Ápolástan-gondozástan 
1,5/54   2,5/90   0,5/18   0,5/16  

Ápolástan-gondozástan 

gyakorlat   70   105      

11222-12 

Klinikumi ismeretek 

Klinikumi ismeretek 
1/36   2,5/90   2/72   4/128  

Klinikumi gyakorlat 
       3,5/126 140  3,5/112 

11172-12 

Masszázs elméleti 

alapjai 

Masszázs elméleti 

alapjai 
  

 

  

 

  

 

  

11173-12 

Masszázstechnikák 

és kiegészítő 

terápiák 

Masszázstechnikák és 

kiegészítő terápiák            

Masszázstechnikák és 

kiegészítő terápiák 

gyakorlat                       

11174-12 

Gyógy- és 

sportmasszázs 

Gyógymasszázs  
                      

Gyógymasszázs 

gyakorlat                       

Sportmasszázs  
           

Sportmasszázs gyakorlat 
           

összes óra 6/216  0 70 7/252 0 105  4,5/162  3,5/126 140  7,5/240  3,5/112 

 
  



 277. 

Az 5/13. szakképzési évfolyam szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma  

 

  

5/13. 

heti/éves óraszám 

e gy 

A fő 

szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 10,5/325,5 20,5/635,5 

Összesen 31/961 

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II. 0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás 

I. (érettségire 

épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I. 2/62   

Masszázs 

elméleti alapjai 

II. 

Anatómia-élettan 1,5/46,5   

Klinikum 2/62   

Fizioterápia II. 

Fizioterápia II. 0,5/15,5   

Fizioterápia II. 

gyakorlat 
  1/31 

Masszázs 

elméletai 

alapjai I. 

Anatómiai-

élettani 

alapismeretek 

0,5/15,5   

Klinikumi 

alapismeretek 
0,5/15,5   

Elsősegélynyújtás-

első ellátás 

gyakorlat 

  0,5/15,5 

Fizioterápia I. Fizioterápia I. 1/31   



 278. 

Fizioterápia I. 

gyakorlat 
  5/155 

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszázs 

Masszázs 1/31   

Masszázs 

gyakorlat 
  6/186 

Gyógymasszázs 

Gyógymasszázs 1/31   

Gyógymasszázs 

gyakorlat 
  8/248 

A szakmai 

képzés 

közismereti 

tartalma 

Szakmai 

idegennyelv 
4/124  

Összesen 35/1085 

 

  



 279. 

Ágazat 

száma 

Ágazat megnevezése Megszerezhető OKJ 

szakképesítés az 5/13 

évfolyamon 

Képzési idő 

XIII. Informatika 54 481 06  

Informatikai 

rendszerüzemeltető 

4+1 év 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti/éves 

óraszám 

ögy heti/éves 

óraszám 

ögy heti/éves 

óraszám 

ögy heti/éves 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 1,5/54   1/36   1/36   1/32  

10815-12 

Információtechnológiai alapok 

Információtechnológiai alapok 1/36           

Információtechnológiai gyakorlat  2/72          

10826-12 

Szakmai életpálya-építés, 

munkaszervezés, munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési ismeretek          1/32  

Munkaszervezés gyakorlat           2/74 

10817-12 

Hálózatok, programozás és 

adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 0,5/18   1/36   2/72   1/32  

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 

gyakorlat 

 1/36   2/72   2/72   2/74 

Hálózati ismeretek I.     1/36   1/36   2/74  



 280. 

Hálózati ismeretek I. gyakorlat 
    2/72   2/72   2/74 

10827 -12  

Hálózati operációs rendszerek és 

szolgáltatások 

Hálózati operációs rendszerek             

Hálózati operációs rendszerek 

gyakorlat 

           

10828 -12  

Vállalati hálózatok üzemeltetése és 

felügyelete 

Hálózati ismeretek II.            

Hálózati ismeretek II. gyakorlat            

IT hálózat biztonság             

IT hálózat biztonság gyakorlat            

összes óra 3/108 3/108 70 3/108 4/144 105 4/144 4/144 140 5/160 6/186 

 
Az 5/13. szakképzési évfolyam szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma  

 

  

5/13. 

heti/éves óraszám 

e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 10/310 21/651 

Összesen 31/961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. 2/62   



 281. 

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II. 3/93   

Hálózatok II. 

gyakorlat 
  9/279 

IT 

hálózatbiztonság 
1,5/46,5   

IT 

hálózatbiztonság 

gyakorlat 

  3/93 

12013-16 

Hálózati operációs 

rendszerek és 

felhőszolgáltatások 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
3/93   

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

gyakorlat 

  9/279 

A szakmai képzés 

közismereti tartalma 
Szakmai 

idegennyelv 
4/124  

Összesen 35/1085 

 

  



 282. 

NAPPALI RENDSZERŰ SZAKGIMNÁZIUMI NEVELÉS-OKTATÁS  
Képzési idő: 4+1 év 

 
Ágazat 

száma 

Ágazat megnevezése Megszerezhető OKJ 

szakképesítés az 5/13 

évfolyamon 

Képzési idő 

I. Egészségügy 54 726 04  

Gyógymasszőr 

4+1 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti/éves 

óraszám 

heti/éves 

óraszám ögy 

heti/éves 

óraszám ögy 

heti/éves 

óraszám 
heti/ éves óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 11/396 0 11/396 1/36 

140 

3,5/126 6,5/234 

140 

5/155 5/155 10,5/325,5 20,5/635,5 

Összesen 11/396 12/432 10/360 10/310 31,0/961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2/62   

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5/18                       



 283. 

11110-16 Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi alapismeretek     3/108     1,5/54             

Szakmai kommunikáció 1,5/54   0,5/18                   

11221-16 Alapápolás Ápolástan-gondozástan 1,5/54   2,5/90           1/31       

11222-16 Klinikumi ismeretek 

Klinikumi alapozó ismeretek 4,5/162                       

Klinikumi szakismeretek           1/36     3/93       

Diagnosztikai és terápiás 

alapismeretek 
    2/72                   

Klinikumi gyakorlat             4,5/162     3/93     

11635-16 Egészségügyi 

assziszensi feladatok 

Egészségügyi asszisztensi 

feladatok 
3/108   3/108     1/36     1/31       

Egészségügyi asszisztálás 

gyakorlata 
      1/36     2/72     2/62     

Masszázs elméleti alapjai II. 
Anatómia-élettan                     1,5/46,5   

Klinikum                     2/62   

Fizioterápia II. 
Fizioterápia II.                     0,5/15,5   

Fizioterápia II. gyakorlat                       1/31 

Masszázs elméletai alapjai I. 

Anatómiai-élettani 

alapismeretek 
                    0,5/15,5   

Klinikumi alapismeretek                     0,5/15,5   

Elsősegélynyújtás-első 

ellátás gyakorlat 
                      0,5/15,5 

Fizioterápia I. 
Fizioterápia I.                     1/31   

Fizioterápia I. gyakorlat                       5/155 

Regeneráló balneoterápiás 

masszázs 

Masszázs                     1/31   

Masszázs gyakorlat                       6/186 

Gyógymasszázs 
Gyógymasszázs                     1/31   

Gyógymasszázs gyakorlat                       8/248 

Szakmai képzés közismereti 

tartalma 
Szakmai idegennyelv           4/124  

Összesen 11/396 12/432  10/360  10/310 35/1085 

 

  



 284. 

Ágazat 

száma 

Ágazat megnevezése Megszerezhető OKJ 

szakképesítés az 5/13 

évfolyamon 

Képzési idő 

XIII. Informatika 54 481 06  

Informatikai 

rendszerüzemeltető 

4+1 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti/éves 

óraszám 

heti/éves 

óraszám ögy 

heti/éves 

óraszám ögy 

heti/éves 

óraszám 

heti/éves 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 5/180 6/216 6/216 6/216 

0 

3/108 7/252 

0 

3/93 6/186 10/310 21/651 

Összesen 11/396 12/432 10/360 9/279 31/961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2/62   

11996-16 

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 1/36   1/36                   

IT alapok 

gyakorlat 
  2/72   1/36                 

Hálózatok I.     1/36     1/36     1/31       



 285. 

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 
Hálózatok I. 

gyakorlat 
      2/72     3/108     2/62     

11625-16 

Programozás és 

adatbázis-kezelés 

Programozás 1/36   1/36     1/36     1/31       

Programozás 

gyakorlat 
  2/72   2/72     2/72     2/62     

11999-16 

Informatikai szakmai 

angol nyelv 

IT szakmai angol 

nyelv 
2/72   2/72                   

12010-16 

Nyílt forráskódú 

rendszerek kezelése 

Linux alapok           1/36             

Linux alapok 

gyakorlat 
            2/72           

12008-16 

Irodai szoftverek 

haladó szintű 

használata 

Irodai szoftverek                 1/31       

Irodai szoftverek 

gyakorlat 
                  3/93     

12009-16 

Informatikai szakmai 

orientáció 

IT szakorientáció 1/36   1/36                   

IT szakorientáció 

gyakorlat 
  2/72   1/36                 

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II.                     3/93   

Hálózatok II. 

gyakorlat 
                      9/279 

IT 

hálózatbiztonság 
                    1,5/46,5   

IT 

hálózatbiztonság 

gyakorlat 

                      3/93 

12013-16 

Hálózati operációs 

rendszerek és 

felhőszolgáltatások 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
                    3/93   

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

gyakorlat 

                      9/279 

Szakmai képzés 

közismereti tartalma 
Szakmai 

idegennyelv 
          4/124  

Összesen 11/396 12/432  10/360  10/310 35/1085 



 286. 

 

  



 287. 

Ágazat 

száma 

Ágazat megnevezése Megszerezhető OKJ 

szakképesítés az 5/13 

évfolyamon 

Képzési idő 

XXIV. Közgazdaság 54 344 03 

Vám-, jövedéki- és termékdíj 

ügyintéző 

4+1 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti/éves 

óraszám 

heti/éves 

óraszám ögy 

heti/éves 

óraszám ögy 
heti/éves óraszám heti/éves óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A szakmai képzés 

órakerete 

Összesen 7/252 4/144 9/324 3/108 

0 

9/324 1/36 

0 

4,5/139,5 5,5/170,5 22,5/697,5 8,5/263,5 

Összesen 11,0/369 12,0/432 10/360 10/310 31,0/961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2/62   

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
4/144   3/108                   

Ügyviteli ismeretek 3/108                       

Ügyviteli gyakorlatok   4/144                     



 288. 

Általános statisztika     2/72                   

Statisztika gyakorlat       1/36                 

Pénzügyi 

alapismeretek 
    2/72     1/36     0,5/15,5       

Pénzügy gyakorlat       1/36                 

Adózási 

alapismeretek 
                1/31       

Adózás gyakorlat                   1/31     

Számviteli 

alapismeretek 
    2/72     2/72             

Számvitel gyakorlat       1/36           1/31     

Projekttervezés 

11884-16 

Támogatási 

alapismeretek 
          2/72     1/31       

Gazdálkodási 

statisztika 
          2/72             

Folyamat- és 

pénzügyi tervezés 
            1/36     1,5/46,5     

Támogatáskezelés 

11885-16 

Támogatási ügyvitel           2/72     2/62       

Támogatás 

menedzsment 
                  2/62     

10156-12 Jogi-, 

adójogi feladatok 

ellátása 

Jogi,- adójogi 

szabályozás kerete 
                    2/62   

Jogi-, adójogi 

gyakorlat 
                      0,5/15,5 

10157-12 

Jövedéki 

feladatok ellátása 

Jövedéki szabályozás                     4,5/139,5   

Jövedéki gyakorlat                       2/62 

10158-16 

Környezetvédelmi 

termékdíj 

feladatok ellátása 

Környezetvédelmi 

termékdíj 

alapismeret 

                    4,5/139,5   

Hulladékgazdálkodás 

gyakorlata 
                      2/62 

10159-16 

Vámjogi 

feladatok ellátása 

Vámjogi szabályozás                     4,5/139,5   

Vámjogi gyakorlat                       2/62 

10160-16 

Vámtarifa 
Vámtarifa és 

áruosztályozás 
                    4,5/139,5   



 289. 

feladatok és 

áruosztályozás 
Áruosztályozás 

gyakorlata 
                      2/62 

Szakmai képzés 

közismereti 

tartalma 
Szakmai idegennyelv           4/124  

Összesen 11/396 12/432  10/360  10/310 35/1085 

 

  



 290. 

Ágazat 

száma 

Ágazat megnevezése Megszerezhető OKJ 

szakképesítés az 5/13 

évfolyamon 

Képzési idő 

XXV. Ügyvitel 54 346 03 

Irodai titkár 

4+1 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti/éves 

óraszám 

heti/éves 

óraszám ögy 

heti/éves 

óraszám ögy 

heti/éves 

óraszám 

heti/éves 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 6/216 5/180 6/216 6/216 

140 

2/72 8/288 

140 

3/93 7/252 12/372 19/589 

Összesen 11/396 12/432 10/360 10/310 31,0/961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2/62   

11806-16 Gépírás és 

számítástechnikai 

alkalmazások 

Gépírás gyakorlata   2/72   1/36                 

Számítástechnikai 

alkalmazások az 

ügyfélszolgálatban 

    1/36     1/36             

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 
1/36                       



 291. 

11807-16 

Kommunikáció az 

ügyfélszolgálatban 

Ügyfélszolgálati 

kommunikációs 

gyakorlat 

  1/36                     

11808-16 

Ügyfélszolgálat a 

gyakorlatban 

Ügyfélszolgálati 

ismeretek 
    1/36                   

Ügyfélszolgálati 

gyakorlat 
            1/36     1/31     

11809-16 

Dokumentumkezelés 

az ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat 

az 

ügyfélszolgálatban 

            1/36           

Dokumentum- és 

adatkezelés az 

ügyfélszolgálatban 

                1/31       

Komplex 

ügyfélszolgálati 

gyakorlat 

                  1/31     

10066-16 

Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági és 

vállalkozási 

ismeretek 

2/72   1/36           1/31   1/31   

Jogi ismeretek 1/36                   1,5/46,5   

12082-16 Gépírás és 

irodai alkalmazások 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
  2/72   2/72     2/72     2/62   3/93 

Irodai 

alkalmazások 

gyakorlata 

      1/36     1/36         2/62 

12083-16 Gyorsírás 
Gyorsírás 

gyakorlata 
      2/72     2/72     2/62   4/124 

12084-16 Üzleti 

kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a 

titkári munkában 
1/36   2/72               2/62   

10072-16 Rendezvény- 

és programszervezés 

Rendezvény- és 

programszervezés 
          1/36     1/31       

Rendezvény- és 

programszervezés 

gyakorlata 

                      5/155 

Titkári ügyintézés 1/36   1/36               2/62   



 292. 

12085-16 Titkári 

ügyintézési gyakorlat 
Titkári ügyintézés 

gyakorlata 
            1/36     1/31   5/155 

11554-16 Irodai 

szakmai idegen nyelv 
Irodai szakmai 

idegen nyelv  
                    3/93   

Szakmai képzés 

közismereti tartalma 
Szakmai 

idegennyelv 
          4/124  

Összesen 11/396 12/432  10/360  10/310 35/1085 

 

  



 293. 

Ágazat 

száma 

Ágazat megnevezése Megszerezhető OKJ 

szakképesítés az 5/13 

évfolyamon 

Képzési idő 

XXX. Szépészet 54 815 01 

Fodrász 

4+1 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti/éves 

óraszám 

heti/éves 

óraszám ögy 

heti/éves 

óraszám ögy 

heti/éves 

óraszám 

heti/éves 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A szakmai képzés 

órakerete 

Összesen 4/144 7/252 3/108 9/324 

140 

2,5/90 6.5/234 

140 

3/93 7/217 10/310 21/651 

Összesen 11/396 12/432 10/310 10/310 31/961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5/15,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2/62   

11812-16 Borbély 

Szakmai 

ismeretek 
0,5/18   0,5/18     0,5/18     0,5/15,5       

Anyagismeret     0,5/18     0,5/18             

Borbély szakmai 

gyakorlat 
  2/72   3,5//126     1,5/46,5     1/31     

11728-16 

Munkavédelem és 

marketing 

Munkavédelem és 

marketing 
0,5/18                       



 294. 

11707-16 Fodrász 

manuális 

alapműveletek 

Szakmai 

ismeretek 
    0,5/18                   

Alkalmazott 

biológia 
1/36                       

Alkalmazott 

kémia 
1/36   1/36                   

Művészeti 

ismeretek 
0,5/18                       

Fodrász szakmai 

gyakorlat 1. 
  2/72   1/36                 

11706-16 Férfi 

frizurakészítés 

Szakmai 

ismeretek 
    0,5/18                   

Művészeti 

ismeretek 
0,5/18         0,5/18     0,5/15,5       

Fodrász szakmai 

gyakorlat 2. 
  1/36   4,5/162                 

11708-16 Fodrász 

vegyszeres 

műveletek 

Szakmai 

ismeretek 
          1/36     1/31       

Anyagismeret           1/36     1/31       

Fodrász szakmai 

gyakorlat 3. 
  2/72         5/180     6/186     

11705-16 Női 

frizurakészítés 

Szakmai 

ismeretek 
                    2.5/77,5   

Anyagismeret                     2.5/77,5   

Művészeti 

ismeretek 
                    1.5/46,5   

Fodrász szakmai 

gyakorlat 4. 
                      21/651 

11709-16 

Szépségszalon 

üzemeltetése 

Munkavédelem és 

marketing 
                    1/31   

Szakmai képzés 

közismereti 

tartalma 

Szakmai 

idegennyelv 
          4/124  



 295. 

Összesen 11/396 12/432  10/310  10/310 35/1085 

 

  



 296. 

NAPPALI RENDSZERŰ SZAKKÖZÉPISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS  

 
Szakmacsoport Megnevezés OKJ Képzési idő 

Informatika Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 3+2 év 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

heti/éves 

óraszám ögy 
heti/éves óraszám 

ögy 
heti/éves óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7/252 10/360 
- 

10,5/378 14,5/522 
- 

10/310 15,5/480,5 

Összesen 17/612 25/900 25,5/790,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5/15,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2/62   

11996-16 

Információtechnológiai alapok 

IT alapok 2/72               

IT alapok gyakorlat   2/72             

10833-16 Hálózati alapok 

Hálózati ismeretek 2/72     2/72     2/62   

Hálózati ismeretek gyakorlat   2/72     2/72     3/93 

Operációs rendszerek 1/36     2/72         

Operációs rendszerek gyakorlat   1,5/54     3/108     3/93 



 297. 

10834 -16 Számítógépes 

hibaelhárítás 

Számítógéprendszer hibáinak 

elhárítása 
2/72     6,5/234     5,5/170,5   

Számítógéprendszer hibáinak 

elhárítása gyakorlat 
  4,5/162     7,5/270     9,5/342 

 

  



 298. 

FELNŐTTOKTATÁS NAPPALI MUNKARENDJE SZERINTI SZAKKÖZÉPISKOLAI NEVELÉS-

OKTATÁS (KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZÉSI ÉVFOLYAMOK) 
 

Szakmacsoport Megnevezés OKJ Képzési idő 

Informatika Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti 

oktatás nélkül 

1. évfolyam 2. évfolyam 

heti/éves 

óraszám ögy 

heti/éves 

óraszám 

e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 16/576 19/684 
- 

12/372 23/713 

Összesen 35/1260 35/1085 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 0,5/18         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 2/72         

11996-16 

Információtechnológiai alapok 

IT alapok 2/72         

IT alapok gyakorlat   2/72       

10833-16 Hálózati alapok 

Hálózati ismeretek 3/108     3/93   

Hálózati ismeretek gyakorlat   3/108     4/124 

Operációs rendszerek 3/108         

Operációs rendszerek gyakorlat   3/108     5/155 



 299. 

10834 -16 Számítógépes 

hibaelhárítás 

Számítógéprendszer hibáinak 

elhárítása 
6/216     9/279   

Számítógéprendszer hibáinak 

elhárítása gyakorlat 
  11/396     14/434 

 

  



 300. 

FELNŐTTOKTATÁS ESTI MUNKARENDJE SZERINTI SZAKKÖZÉPISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS 

(KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZÉSI ÉVFOLYAMOK) 
 

Szakmacsoport Megnevezés OKJ Képzési idő 

Informatika Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2 év 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti 

oktatás nélkül 

1. évfolyam 2. évfolyam 

heti/éves 

óraszám ögy 

heti/éves 

óraszám 

e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 6/216 12/432 
- 

4/124 14/434 

Összesen 18/648 18/558 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 0,5/18         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 1/36         

11996-16 

Információtechnológiai alapok 

IT alapok 1/36         

IT alapok gyakorlat   1/36       

10833-16 Hálózati alapok 

Hálózati ismeretek 1/36     1/31   

Hálózati ismeretek gyakorlat   2/72     2/62 

Operációs rendszerek 1/36         

Operációs rendszerek gyakorlat   2/72     3/93 



 301. 

10834 -16 Számítógépes 

hibaelhárítás 

Számítógéprendszer hibáinak 

elhárítása 
1,5/54     3/93   

Számítógéprendszer hibáinak 

elhárítása gyakorlat 
  7/252     9/279 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZENT BAZIL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM  

 

SZAKMAI PROGRAM  

I. A szakképzések jogi hátterei 

Az iskola szakmai programja a szakképzési kerettanterv alapján készült.  

A szakképzési kerettanterv 

  – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

  – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

valamint   
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 –  az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.)  

  Kormányrendelet,  

    –  az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

 - A XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 számú, Mezőgazdasági technikus megnevezésű szakképesítés szakmai 

  és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült 

 - A XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó a 54 811 01. számú, Vendéglátásszervező megnevezésű szakképesítés szakmai 

  és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

 

 

 

 

 

 

II.  A SZAKKÉPESÍTÉSEK ALAPADATAI 

 

II.1. MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02. 

Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági technikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIII. Mezőgazdaság 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
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a.) A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: — 

 

b.) A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

 
Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) 

tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 

 

 

c.) A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
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A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik 

a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első 

szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos 

képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 

11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben 

az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 

miatt keletkezik!) 



II. 2. VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 811 01 

Szakképesítés megnevezése: Vendéglátásszervező 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátóipar 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

a.) A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

 

b.) A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: a 6.20. Jéggép megléte csak ajánlott, nem kötelező. A 6.29 (pénztárgép) kiváltható 

bármely értékesítő programmal.. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 

 

 

c.) A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 
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képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve 

alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a 

szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret 

szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 
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MEZŐGAZDASÁGI TEHNIKUS 

 
1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óraszám 
heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám heti óraszám heti óraszám 

ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozóan: 

Összesen 5 6 6 6 

140 

4 6 

140 

4 6 13 18 13,5 15,5 

160 

13 18 

Összesen 11 12 10 10 31 29 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

11495-16 Takarmányozástan és 

általános állattenyésztés 

Állattenyésztés I. 1,5                       1,5         

Takarmányozástan 1   2                   3         

Állattenyésztési 

alapgyakorlatok I. 
  2   2                   4       

11054-12 Állattenyésztés és -tartás 

Anatómia és élettan I. 1,5                       1,5         

Állatok egészségvédelme I.     2                   2         

Állattenyésztési 

alapgyakorlatok II. 
  2   2                   4       

Állattenyésztés II.                     3         3   

Állattenyésztés gyakorlat                       6         6 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 
Munkavédelem           0,5             0,5         

11906-16 Agrárvállalkozási, 

kereskedelmi ismeretek 

Gazdálkodási alapismeretek           1     1   2   2     2   

Gazdálkodási 

alapgyakorlatok 
            2     3   3   4,5     3 

11052-12 Gépüzemeltetés és -

karbantartás 

Géptan           1,5         0,5   1,5     0,5   

Géptan gyakorlat             2         2   2     2 

11053-12 Szántóföldi 

növénytermesztés 

Növénytermesztés                 2   5   1,5     5   

Növénytermesztés gyakorlat                   1   4   1     4 
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11082-12 Kertészeti 

növénytermesztés 
Kertészet gyakorlat                       3         3 

                   

10997-16 Állattartás 
Állattartás 1   2     1     1                 

Állattartás gyakorlata   2   2     2     2               

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a 

nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át 

lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell 

rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során 

kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

 

 

 

 

  

9. 10. 11. 12. 

S
za

k
g

im
n

áz
iu

m
i 

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

É
re

tt
sé

g
i 

v
iz

sg
a 

k
er

et
éb

en
 

m
eg

sz
er

ez
h

et
ő

 s
za

k
k

ép
e-

sí
té

sh
ez

 k
ap

cs
o

ló
d

ó
 

ó
ra

sz
ám

 
F

ő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
h

ez
 

k
ap

cs
o

ló
d

ó
 ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
 

5/13. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

1/13. 2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 144 144 144 144 
140 

108 144 
140 

93 124 

1045 453 1045 

403 558 

2006 

489 556 
160 

403 558 

2006 

Összesen 288 288 252 217 961 1045 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 892 óra (39,1%) 

  

892 óra (41,3%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1114 óra (60,9%) 1114 óra (58,7%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 

1
1

4
9

8
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 
(é

re
tt

sé
g

ir
e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k

 e
se

té
n

) 

Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 

1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani rendszerezés 

2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

1
1

4
9

5
-1

6
 T

ak
ar

m
án

y
o

zá
st

an
 é

s 
ál

ta
lá

n
o

s 
ál

la
tt

en
y

és
zt

és
 

Állattenyésztés I. 54 0 0 0   0 0   0 0 54 0 54 0 0 54 54 0   0 0 54 

Alapfogalmak 8                   8     8 8 0   0 0 8 

A gazdasági állatok 

értékelése 
16                   16     16 16 0   0 0 16 

Örökléstani 

alapfogalmak 
6                   6     6 6 0   0 0 6 

A gazdasági állatok 

nemesítése 
16                   16     16 16 0   0 0 16 

A gazdasági állatok 

elhelyezése, ápolása 
8                   8     8 8 0   0 0 8 

Takarmányozástan 36 0 72 0   0 0   0 0 108 0 108 0 0 108 108 0   0 0 108 

Az okszerű 

takarmányozás alapjai 
3                   3     3 3 0   0 0 3 

A takarmányok szerves 

és szervetlen anyagai 
25                   25     25 25 0   0 0 25 

Takarmányozási 

alapismeretek 
8                   8     8 8 0   0 0 8 

Takarmányismeret     36               36     36 36 0   0 0 36 

A takarmányok 

tartósítása, tárolása 
    12               12     12 12 0   0 0 12 
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A takarmányozás 

gyakorlati végrehajtása 
    12               12     12 12 0   0 0 12 

A gazdasági állatok 

táplálóanyag 

szükséglete, 

takarmányadagok 

meghatározása 

    12               12     12 12 0   0 0 12 

Állattenyésztési 

alapgyakorlatok I. 
0 72 0 72   0 0   0 0 144 

0 144 
0 0 144 0 144   0 0 144 

Általános 

állattenyésztés 
  40                 40     40 0 40   0 0 40 

A takarmányok kémiai 

összetétele 
  20                 20     20 0 20   0 0 20 

Takarmányozási 

alapszámítások 
  12                 12     12 0 12   0 0 12 

Takarmányismeret és 

tartósítás 
      36             36     36 0 36   0 0 36 

Takarmányozás 

végrehajtása 
      16             16     16 0 16   0 0 16 

Takarmányadag 

összeállítása 
      20             20     20 0 20   0 0 20 

1
1

0
5

4
-1

2
 Á

ll
at

te
n
y

és
zt

és
 é

s 
-t

ar
tá

s 

Anatómia és élettan I. 54 0 0 0   0 0   0 0 54 0 54 0 0 54 54 0   0 0 54 

A szakmai nyelvezet 2                   2     2 2 0   0 0 2 

A gazdasági állatok 

testének felépítése 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

A testtájak csontos 

alapja 
7                   7     7 7 0   0 0 7 

Az emlősök és a 

madarak testtájai 
5                   5     5 5 0   0 0 5 

A gazdasági állatok 

emésztőkészülékének 

felépítése, az emésztés 

folyamata és az 

anyagforgalom 

20                   20     20 20 0   0 0 20 

A gazdasági állatok 

hím és női nemi 

készülékének 

anatómiai felépítése és 

működése, a 

szaporodás 

18                   18     18 18 0   0 0 18 

Állatok 

egészségvédelme I. 
0 0 72 0   0 0   0 0 72 

0 72 
0 0 72 72 0   0 0 72 

Az állat és környezete     15               15     15 15 0   0 0 15 

Az egészség, a 

csökkent termelő 

képesség és a betegség 

    32               32     32 32 0   0 0 32 

A betegségek 

gyógykezelése és 

megelőzése 

    15               15     15 15 0   0 0 15 

Az állatok jóléte és az 

állatvédelem 
    10               10     10 10 0   0 0 10 

Állattenyésztési 

alapgyakorlatok II. 
0 72 0 72   0 0   0 0 144 

0 144 
0 0 144 0 144   0 0 144 

Az állati szervezet 

felépítése 
  4                 4     4 0 4   0 0 4 

Mozgásszervek, 

testtájak 
  16                 16     16 0 16   0 0 16 

Emésztőkészülék   16                 16     16 0 16   0 0 16 
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Nemi készülék   8                 8     8 0 8   0 0 8 

Az ivarzó állatok 

felismerése, a 

termékenyítés 

módszerei, a 

vemhesség jelei 

  16                 16     16 0 16   0 0 16 

A közeledő ellés jelei, 

az ellésre történő 

előkészület, az ellés 

szakszerű levezetése, 

az ellés utáni teendők  

  12                 12     12 0 12   0 0 12 

Az állat és környezete       8             8     8 0 8   0 0 8 

Egészség, csökkent 

termelő képesség, 

betegség 

      16             16     16 0 16   0 0 16 

A betegségek 

gyógykezelése,  

megelőzése 

      32             32     32 0 32   0 0 32 

Állatvédelem       16             16     16 0 16   0 0 16 

Állattenyésztés II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 93 0 93 0 0   93 0 93 

A szarvasmarha 

elnevezései, 

értékmérői, fajtái, 

nemesítése, szaporítása 

és felnevelése 

                    0 9   9 0 0   9 0 9 

A szarvasmarha 

tartástechnológiái 
                    0 9   9 0 0   9 0 9 

Juhtenyésztés                     0 10   10 0 0   10 0 10 

Tejgazdaságtan                     0 6   6 0 0   6 0 6 

A sertés elnevezései, 

értékmérői, fajtái és 

hibridjei, nemesítése 

                    0 9   9 0 0   9 0 9 

A sertés szaporítása, 

felnevelése, 

takarmányozása, 

hizlalása, elhelyezése 

                    0 9   9 0 0   9 0 9 

Lótenyésztés                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Tyúktenyésztés                     0 13   13 0 0   13 0 13 

Pulyka-, lúd- és 

kacsatenyésztés 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Állattenyésztési 

munkák szervezése 
                    0 12   12 0 0   12 0 12 

Állattenyésztés 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 186 186 0 0   0 186 186 

Szarvasmarha-

tenyésztési gyakorlatok 
                    0   42 42 0 0   0 42 42 

Juhtenyésztési 

gyakorlatok 
                    0   24 24 0 0   0 24 24 

Tejgazdaságtani 

gyakorlatok 
                    0   18 18 0 0   0 18 18 

Sertéstenyésztési 

gyakorlatok 
                    0   42 42 0 0   0 42 42 

Lótenyésztési 

gyakorlatok 
                    0   36 36 0 0   0 36 36 

Baromfitenyésztési 

gyakorlatok 
                    0   24 24 0 0   0 24 24 

1
1

5
0 0
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1
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Munkavédelem 0 0 0 0   18 0   0 0 18 0 18 0 0 18 18 0   0 0 18 
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Mukavédelmi 

alapismeretek 
          4         4     4 4 0   0 0 4 

Munkahelyek 

kialakítása 
          4         4     4 4 0   0 0 4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
          2         2     2 2 0   0 0 2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
          2         2     2 2 0   0 0 2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
          2         2     2 2 0   0 0 2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
          4         4     4 4 0   0 0 4 

1
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6
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Gazdálkodási 

alapismeretek 
0 0 0 0   36 0   31 0 67 

0 67 
62 0 129 67 0   62 0 129 

A termelés erőforrásai           12         12     12 12 0   0 0 12 

A termelési folyamat 

elemzése 
          12         12     12 12 0   0 0 12 

A termelési folyamat 

szervezése 
          12         12     12 12 0   0 0 12 

A termelés pénzügyei                 10   10     10 10 0   0 0 10 

Vállalkozási 

alapismeretek 
                11   11     11 11 0   0 0 11 

Vállalkozások alapítása                 10   10     10 10 0   0 0 10 

A vállalkozás 

működtetése, 

mezőgazdasági 

vállalkozások 

sajátosságai 

                    0 16   16 0 0   16 0 16 

Marketing, 

fogyasztóvédelem 
                    0 20   20 0 0   20 0 20 

A mezőgazdasági 

vállalkozások, 

termékek marketingje 

                    0 19   19 0 0   19 0 19 

Európai Uniós 

ismeretek 
                    0 7   7 0 0   7 0 7 

Gazdálkodási 

alapgyakorlatok 
0 0 0 0   0 72   0 93 165 

0 165 
0 93 258 0 165   0 93 258 

Adózási ismeretek             14       14     14 0 14   0 0 14 

Őrtermelés adózása             14       14     14 0 14   0 0 14 

Vállalkozás gyakorlata             44       44     44 0 44   0 0 44 

A vállalkozás 

működtetése során 

szükséges kalkulációk 

                  43 43     43 0 43   0 0 43 

Tervezési gyakorlat                   25 25     25 0 25   0 0 25 

Pályázatkészítési 

gyakorlat 
                  25 25     25 0 25   0 0 25 

Mezőgazdasági 

vállalkozás markating 

tevékenysége 

                    0   48 48 0 0   0 48 48 

Adminisztráció                     0   40 40 0 0   0 40 40 

Kommunikáció                     0   5 5 0 0   0 5 5 
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Géptan 0 0 0 0   54 0   0 0 54 0 54 16 0 70 54 0   16 0 70 

Műszaki alapismeretek           14         14     14 14 0   0 0 14 

Erőgép felépítése és 

működése 
          16         16     16 16 0   0 0 16 

Állattenyésztés 

épületei és gépei 
          24         24     24 24 0   0 0 24 
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Talajművelés és 

tápanyag-utánpótlás 

gépeinek felépítése és 

működése 

                    0 6   6 0 0   6 0 6 

Szaporítás és 

növényápolás gépeinek 

felépítése és működése 

                    0 6   6 0 0   6 0 6 

Betakarítás, szállítás, 

anyagmozgatás 

gépeinek felépítése és 

működése 

                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Géptan gyakorlat 0 0 0 0   0 72   0 0 72 0 72 0 62 134 0 72   0 62 134 

Gépelemek             12       12     12 0 12   0 0 12 

Erőgépek és 

karbantartásuk 
            12       12     12 0 12   0 0 12 

Állattenyésztés 

épületeinek, gépeinek 

üzemeltetése, 

karbantartása 

            48       48     48 0 48   0 0 48 

Talajművelés és 

tápanyag-utánpótlás 

gépeinek beállítása, 

üzemeltetése és 

karbantartása 

                    0   24 24 0 0   0 24 24 

Szaporítás és 

növényápolás gépeinek 

beállítása, üzemeltetése 

és karbantartása 

                    0   18 18 0 0   0 18 18 

Betakarítás, szállítás, 

anyagmozgatás 

gépeinek beállítása, 

működése és 

karbantartása 

                    0   20 20 0 0   0 20 20 
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Növénytermesztés 0 0 0 0   0 0   62 0 62 0 62 155 0 217 62 0   155 0 217 

A növény és 

környezete, 

agrometeorológia, 

éghajlattan 

                10   10     10 10 0   0 0 10 

Talajtan, talajjavítás, 

talajvédelem 
                16   16     16 16 0   0 0 16 

Tápanyagutánpótlás, 

talajhasználat 
                14   14     14 14 0   0 0 14 

Talajművelés és 

talajművelési 

rendszerek 

                14   14     14 14 0   0 0 14 

Szaporítás                 8   8     8 8 0   0 0 8 

Növényápolás, 

betakarítás, 

terménytárolás 

                    0 21   21 0 0   21 0 21 

Gabonafélék 

termesztése 
                    0 42   42 0 0   42 0 42 

Gyökér- és gumós, 

ipari és hüvelyes 

növények termesztése 

                    0 36   36 0 0   36 0 36 

Szálastakarmányok 

termesztése, 

gyepgazdálkodás 

                    0 36   36 0 0   36 0 36 

Növénytermesztési 

munkák szervezése 
                    0 20   20 0 0   20 0 20 
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Növénytermesztés 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 31 31 

0 31 
0 124 155 0 31   0 124 155 

A növénytermesztés 

meteorológiai 

tényezőinek vizsgálata 

                  10 10     10 0 10   0 0 10 

Talajmintavétel, 

talajvizsgálat 
                  11 11     11 0 11   0 0 11 

Vetőmagmintavétel, 

vetőmagvizsgálat 
                  10 10     10 0 10   0 0 10 

Termesztéstechnológiai 

gyakorlatok 
                    0   88 88 0 0   0 88 88 

Határszemlék                     0   18 18 0 0   0 18 18 

Szakmai számítások 

végzése 
                    0   18 18 0 0   0 18 18 
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Kertészet gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 93 93 0 0   0 93 93 

Gyümölcstermesztés                     0   30 30 0 0   0 30 30 

Szőlőtermesztés                     0   30 30 0 0   0 30 30 

Zöldségtermesztés                     0   33 33 0 0   0 33 33 
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Állattartás 36 0 72 0   36 0   31 0 175 175 0 0 0 175 0 0   0 0 0 

A gazdasági állatok 

környezeti igényei, 

elhelyezése, gondozása 

6                   6     6 0 0   0 0 0 

A ló tenyésztése és 

tartása 
30                   30     30 0 0   0 0 0 

A szarvasmarha 

tenyésztése és tartása 
    50               50     50 0 0   0 0 0 

A juh és a kecske 

tenyésztése és tartása 
    22               22     22 0 0   0 0 0 

A sertés tenyésztése és 

tartása 
          36         36     36 0 0   0 0 0 

A baromfi tenyésztése 

és tartása 
                25   25     25 0 0   0 0 0 

Keltetési ismeretek                 6   6     6 0 0   0 0 0 

Állattartás gyakorlata 0 72 0 72   0 72   0 62 278 278 0 0 0 278 0 0   0 0 0 

A ló tartási és 

tenyésztési gyakorlata 
  72                 72     72 0 0   0 0 0 

A szarvasmarha tartási 

és tenyésztési 

gyakorlata 

      50             50     50 0 0   0 0 0 

A juh és a kecske 

tartási és tenyésztési 

gyakorlata 

      22             22     22 0 0   0 0 0 

A sertés tartási és 

tenyésztési gyakorlata 
            72       72     72 0 0   0 0 0 

A baromfifélék tartási 

és tenyésztési 

gyakorlata 

                  62 62     62 0 0   0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
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A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során 

kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ 
 

 

3. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óraszám 
heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám heti óraszám 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozóan: 

Összesen 5,5 5,5 4 8 

140 

2,5 7,5 

140 

3,5 6,5 12 19 13 18 

160 

12 19 

Összesen 11 12 10 10 31 31,0 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

11561-16 Gazdálkodási ismeretek 

Vendéglátó gazdálkodás 

elmélete 
1                       1         

A vendéglátó gazdálkodás 

gyakorlata 
  1   2            1       3       
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11518-16 Élelmiszerismeret 

Általános élelmiszerismeret 1,5   0,5                   2         

Élelmiszerek a gyakorlatban   1   0,5                   1,5       

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonság alapjai 0,5                       0,5         

Vendéglátás higiénéje     0,5                   0,5         

11523-16 Pincér szakmai idegen 

nyelv 
Pincér szakmai idegen nyelv                 1                 

11524-16 Felszolgálási alapok 

Felszolgálási alapok 0,5   1                             

Felszolgálási alapok 

gyakorlat 
  1,5   2,5                           

11525-16 Felszolgáló szakmai 

ismeretek 

Felszolgálás           0,5     1                 

Felszolgálás gyakorlat             3     2               

11520-16 Vendéglátó 

kereskedelem 

Értékesítés elmélete 1   1               4   2     4   

Értékesítés gyakorlata   1   1,5     1         1   3,5     1 

11538-16 Vendéglátás marketingje 

Marketing és kommunikáció 

a gyakorlatban 
                  1   2   1     2 

Alkalmazott számítástechnika                   1   3   1     3 

Ügyvitel                       1         1 

11539-16 Vendéglátó ételkészítés 
Termelés elmélete 1   1           0,5   3   3     3   

Termelés gyakorlata   1   1,5     1         9   3,5     9 

11540-16 Idegen nyelv a 

vendéglátásban 

Vendéglátó üzleti idegen 

nyelv elmélete 
          1     1   1,5   3     1,5   

Vendéglátó üzleti idegen 

nyelv gyakorlata 
            1     1,5   2   3     2 

11541-16 Üzletvezetés a 

vendéglátásban 

Jogszabályok a 

vendéglátásban 
          1         1   1     1   

Szervezés és irányítás a 

vendéglátásban 
            1,5         1   1,5     1 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a 

nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át 

lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell 

rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során 

kell teljesülnie. 
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4. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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5/13. 
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1/13. 2/14. 
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e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 180 144 108 198 
140 

72 162 
140 

46 140 

1048 448 1048 

371 589 

2010 

468 648 
160 

373 589 

2078 

Összesen 324 306 234 186 960 1116 962 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 777 óra (34%) 

  

842 óra (37,6%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1233 óra (66%) 1237 óra (62,4%) 
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II
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Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi alapismeretek                     0 3   3 0 0   3 0 3 

Munkaviszony létesítése                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 4   4 0 0   4 0 4 
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Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1                     0 6   6 0 0   6 0 6 

Nyelvtani rendszerezés 2                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi készségfejlesztés                     0 24   24 0 0   24 0 24 

Munkavállalói szókincs                     0 22   24 0 0   24 0 24 
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Vendéglátó gazdálkodás 

elmélete 
36 0 0 0   0 0   0 0 36 

0 36 
0 0 36 36 0   0 0 36 

A gazdálkodás elemei, a 

piac 
8                   8     8 8 0   0 0 8 

A vendéglátás fogalma, fő 

tevékenységei 
10                   10     10 10 0   0 0 10 

Vendéglátás tárgyi 

feltételei 
9                   9     9 9 0   0 0 9 

Vendéglátás személyi 

feltételei 
9                   9     9 9 0   0 0 9 

A vendéglátó gazdálkodás 

gyakorlata 
0 36 0 72   0 0   0 31 108 

0 139 

0 0 139 0 139   0 0 139 

Adózás és ügyvitel a 

vendéglátásban 
      28            5 33     28 0 28   0 0 28 

Alap-, tömeg- és 

veszteségszámítás 
  16                5 21     16 0 16   0 0 16 

Viszonyszámok   10                5 15     10 0 10   0 0 10 

Árképzés és 

jövedelmezőség 
  10   18            5 33     28 0 28   0 0 28 

Készletgazdálkodás és 

elszámoltatás 
      18            5 23     18 0 18   0 0 18 
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A vendéglátásban jellemző 

vállalkozási formák 
      8            6 14     8 0 8   0 0 8 
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Általános 

élelmiszerismeret 
54 0 18 0   0 0   0 0 72 

0 72 
0 0 72 72 0   0 0 72 

Táplálkozástani ismeretek 12                   12     12 12 0   0 0 12 

Környezetvédelmi 

ismeretek 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Fogyasztóvédelem 4                   4     4 4 0   0 0 4 

Élelmiszerek csoportjai I. 18                   18     18 18 0   0 0 18 

Élelmiszerek csoportjai II. 18                   18     18 18 0   0 0 18 

Élelmiszerek csoportjai III.     18               18     18 18 0   0 0 18 

Élelmiszerek a 

gyakorlatban 
0 36 0 18   0 0   0 0 54 

0 54 
0 0 54 0 54   0 0 54 

Élelmiszerek csoportjai a 

gyakorlatban I. 
  18                 18     18 0 18   0 0 18 

Élelmiszerek csoportjai a 

gyakorlatban II. 
  18                 18     18 0 18   0 0 18 

Élelmiszerek csoportjai a 

gyakorlatban III. 
      18             18     18 0 18   0 0 18 

1
1

5
1

9
-1

6
 É

le
lm

is
ze

rb
iz

to
n

sá
g

i 
al

ap
is

m
er

et
ek

 

Élelmiszerbiztonság 

alapjai 
18 0 0 0   0 0   0 0 18 

0 18 
0 0 18 18 0   0 0 18 

Élelmiszerbiztonságról 

általában 
3                   3     3 3 0   0 0 3 

Élelmiszer mikrobiológia 6                   6     6 6 0   0 0 6 

Kémia-toxikológiai 

élelmiszerbiztonság 
4                   4     4 4 0   0 0 4 

Élelmiszerekre vonatkozó 

jogszabályok 
5                   5     5 5 0   0 0 5 

Vendéglátás higiénéje 0 0 18 0   0 0   0 0 18 0 18 0 0 18 18 0   0 0 18 

Higiénia a vendéglátásban     10               10     10 10 0   0 0 10 

Személyi higiénia     3               3     3 3 0   0 0 3 

HACCP, GHP     5               5     5 5 0   0 0 5 

1
1

5
2

3
-1

6
 P

in
cé

r 

sz
ak

m
ai

 i
d

eg
en

 

n
y

el
v
 

Pincér szakmai idegen 

nyelv 
0 0 0 0   0 0   31 0 31 

31 0 
0 0 31 0 0   0 0 0 

Szakmai kifejezések                 10   10     10 0 0   0 0 0 

Szakmai technológiák                 10   10     10 0 0   0 0 0 

Szakmai szituációk                 11   11     11 0 0   0 0 0 

1
1

5
2

4
-1

6
 F

el
sz

o
lg

ál
ás

i 
al

ap
o

k
 

Felszolgálási alapok 18 0 36 0   0 0   0 0 54 54 0 0 0 54 0 0   0 0 0 

Higiénia, HACCP, 

munkavédelem 
2                   2     2 0 0   0 0 0 

Kommunikáció, 

viselkedéskultúra 
4                   4     4 0 0   0 0 0 

Vendéglátás és értékesítgés 

gépei, berendezései 
4                   4     4 0 0   0 0 0 

Eszközismeret 8                   8     8 0 0   0 0 0 

Értékesítési ismeret 1.     24               24     24 0 0   0 0 0 

Étel- és italismeret 1.     12               12     12 0 0   0 0 0 

Felszolgálási alapok 

gyakorlat 
0 54 0 90   0 0   0 0 144 

144 0 
0 0 144 0 0   0 0 0 
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Helyiség- és eszközismeret   8                 8     8 0 0   0 0 0 

Eszközhasználat   16                 16     16 0 0   0 0 0 

Értékesítés alapjai   30                 30     30 0 0   0 0 0 

Italfelszolgálás       30             30     30 0 0   0 0 0 

Különböző felszolgálási 

módok 1. 
      60             60     60 0 0   0 0 0 

1
1

5
2

5
-1

6
 F

el
sz

o
lg

ál
ó

 s
za

k
m

ai
 i

sm
er

et
ek

 

Felszolgálás 0 0 0 0   18 0   31 0 49 49 0 0 0 49 0 0   0 0 0 

Étel- és italismeret 2.           6         6     6 0 0   0 0 0 

Értékesítési ismeret 2.           12         12     12 0 0   0 0 0 

Étlapszerkesztés, étrend 

öszeállítás 
                10   10     10 0 0   0 0 0 

Rendezvényszervezés, 

szállodai értékesítés 
                8   8     8 0 0   0 0 0 

Értékesítés elszámoltatása, 

bizonylatai, értékesítési 

informatikai rendszerek 

                13   13     13 0 0   0 0 0 

Felszolgálás gyakorlat 0 0 0 0   0 108   0 62 170 170 0 0 0 170 0 0   0 0 0 

Nyitás előtti teendők             36       36     36 0 0   0 0 0 

Különböző felszolgálási 

módok 1. 
            72       72     72 0 0   0 0 0 

Különböző felszolgálási 

módok 2. 
                  32 32     32 0 0   0 0 0 

Különleges éttermi munka                   20 20     20 0 0   0 0 0 

Ügyvitel, üzleti 

dokumentáció a 

gyakorlatban 

                  10 10     10 0 0   0 0 0 

1
1

5
2

0
-1

6
 V
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d
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tó
 k
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k
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em

 

Értékesítés elmélete 36 0 36 0   0 0   0 0 72 0 72 124 0 196 72 0   124 0 196 

Vendéglátó értékesítés 

alapjai 
12                   12 12   24 12 0   12 0 24 

Ételek, italok értékesítése I. 24   18               42 27   69 42 0   27 0 69 

Ételek, italok értékesítése 

II. 
    18               18 85   103 18 0   85 0 103 

Értékesítés gyakorlata 0 36 0 54   0 36   0 0 126 0 126 0 31 157 0 126   0 31 157 

Értékesítés előkészítő 

műveletei 
  36   18             54     54 0 54   0 0 54 

Ételek, italok értékesítése I.       36             36   15 51 0 36   0 15 51 

Ételek és italok értékesítése 

II. 
            36       36   16 52 0 36   0 16 52 

1
1

5
3

8
-1

6
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en
d
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lá

tá
s 

m
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k
et
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g
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Marketing és 

kommunikáció a 

gyakorlatban 

0 0 0 0   0 0   0 31 31 

0 31 

0 62 93 0 36   0 62 98 

A piac elemzésének 

módszerei és az 

eredmények gyakorlati 

alkalmazásának lehetőségei 

a vendéglátásban 

                  9 9   31 40 0 10   0 31 41 

A marketing mix 

meghatározása 
                  7 7   14 21 0 8   0 14 22 
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A marketingkommunikáció 

a vendéglátásban 
                  8 8   8 16 0 10   0 8 18 

Viselkedéskultúra és a 

kommunikáció alapjai 
                  7 7   9 16 0 8   0 9 17 

Alkalmazott 

számítástechnika 
0 0 0 0   0 0   0 31 31 

0 31 
0 93 124 0 36   0 93 129 

Informatika a 

vendéglátásban 
                  16 16   72 88 0 18   0 72 90 

Kimutatások, statisztikák, 

levelek készítése 
                  7 7   11 18 0 8   0 11 19 

Az internetes marketing, a 

közösségi média szerepe 
                  8 8   10 18 0 10   0 10 20 

témakör4                     0     0 0 0   0 0 0 

Ügyvitel 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 31 31 0 0   0 31 31 

Iratkezelés                     0   10 10 0 0   0 10 10 

Jegyzőkönyv készítése                     0   10 10 0 0   0 10 10 

Jelentések, kimutatások, 

szerződéstípusok 
                    0   11 11 0 0   0 11 11 

1
1

5
3

9
-1

6
 V

en
d

ég
lá

tó
 é

te
lk

és
zí

té
s Termelés elmélete 36 0 36 0   0 0   15 0 87 0 87 93 0 180 108 0   93 0 201 

Üzemi ismeretek 14   0               14 20   34 14 0   20 0 34 

Alapkészítmények I. 22   6               28 15   43 49 0   15 0 64 

Alapkészítmények II.     30           15   45 58   103 45 0   58 0 103 

Termelés gyakorlata 0 36 0 54   0 36   0 0 126 0 126 0 279 405 0 126   0 279 405 

Alapkészítmények 

gyakorlata I. 
  18   36             54   60 114 0 54   0 60 114 

Alapkészítmények 

gyakorlata II. 
  18   18     18       54   110 164 0 54   0 110 164 

Alapkészítmények 

gyakorlata III. 
            18       18   109 127 0 18   0 109 127 

1
1

5
4

0
-1

6
 I

d
eg

en
 n

y
el

v
 a

 v
en

d
ég

lá
tá
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Vendéglátó üzleti idegen 

nyelv elmélete 
0 0 0 0   36 0   31 0 67 

0 67 
46 0 113 108 0   46 0 154 

Üzleti idegen nyelvi 

kommunikáció I. 
          10         10 30   40 24 0   30 0 54 

Üzleti idegen nyelvi 

kommunikáció II. 
          11     16   27 16   43 42 0   16 0 58 

Szakmai szituációk           15     15   30     30 42 0   0 0 42 

Vendéglátó üzleti idegen 

nyelv gyakorlata 
0 0 0 0   0 36   0 47 83 

0 83 

0 62 176 0 108   0 62 170 

Üzleti idegen nyelvi 

kommunikáció gyakorlata 

I. 

            10       10   36 46 0 10   0 36 46 

Üzleti idegen nyelvi 

kommunikáció gyakorlata 

II. 

            11     19 30   11 56 0 43   0 11 54 

Szakmai szituációk 

gyakorlata 
            15     28 43   15 74 0 55   0 15 70 

1
1

5
4

1
-1

6
 

Ü
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v
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v
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d
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an

 Jogszabályok a 

vendéglátásban 
0 0 0 0   36 0   0 0 36 

0 36 
31 0 67 36 0   31 0 67 

A vendéglátó üzlet 

elindítása 
          14         14 15   29 14 0   15 0 29 

A vendéglátó üzlet 

működtetése 
          16         16 16   32 16 0   16 0 32 
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Fogyasztóvédelem, 

biztonság a vendéglátásban 
          6         6     6 6 0   0 0 6 

Szervezés és irányítás a 

vendéglátásban 
0 0 0 0   0 54   0 0 54 

0 54 
0 31 85 0 54   0 31 85 

Humánerőforrás-

gazdálkodás 
            16       16   10 26 0 16   0 10 26 

Üzleti kapcsolatok             20       20   10 30 0 20   0 10 30 

Áruforgalmi folyamatok             18       18   11 29 0 18   0 11 29 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során 

kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tantárgyi struktúra és óraszámok 
  

A tantárgyi struktúrát a kerettanterv – az eltérő szakképzési irányoknak megfelelően –

különböző változatban közli. A helyi tantervben a tantárgyak kötelező óraszámát a 

szakmabesorolásnak megfelelő változat alapján kell meghatározni. A tantárgyak 

kerettantervében megjelölésre kerültek a tantárgyak összekapcsolásának lehetséges pontjai. 

Mivel azonban a tantárgyi struktúra az egyes szakmacsoportok esetében különbözik, ezért a 

kapcsolódási pontok értelemszerűen különbözőképpen valósulnak meg, és ebből adódóan az 

intézmények helyi tantervei szabályozzák. 

 
I. 

Mezőgazdaság XXXIII., ágazat esetében 

 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 
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Etika - - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek - - 1 - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Biológia 
- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Fizika*, vagy Informatika, 

vagy Szakmai tantárgy** 

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

* Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 

 

V. 

 

Vendéglátóipar XXVII., ágazat esetében 

 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  - -   - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  -  - 1 -  36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 
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Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Földrajz 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Fizika*, vagy Informatika, 

vagy Szakmai tantárgy** 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

* Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 

 

 

 

X. 

Két éves szakgimnáziumi szakképesítések óraterv táblázata 

minden ágazat esetében 

 

Tantárgyak 
1/13. 

évf. 

2/14. 

évf. 

1/13-2/14. évf. 

óraszám összesen 

Szakmai idegen nyelv 4 4 268 

Érettségire épülő szakképesítés 

órakerete 
31 31 2077 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35  

Tanítási hetek száma 36 31  

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 

 

Kötelező tantárgyak: 
 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv  

 Idegen nyelv – Függelék: angol és német nyelvi specifikáció 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
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 Etika 

 Pénzügyi és vállalkozási ismeretek* 

 Komplex természettudomány* 

 108 órás, egy évfolyamos változat   

 144 órás, két évfolyamos változat 

 278 órás, négy évfolyamos változat 

 Biológia-egészségtan* 

 206 órás, három évfolyamos A változat   

 206 órás, három évfolyamos B változat   

 144 órás, két évfolyamos változat 

 Fizika* 

 206 órás, három évfolyamos A változat 

 206 órás, három évfolyamos B változat   

 144 órás, két évfolyamos változat 

 Kémia* 

 206 órás, három évfolyamos változat 

 144 órás, két évfolyamos A változat 

 144 órás, két évfolyamos B változat 

 Földrajz* 

 206 órás, három évfolyamos változat 

 144 órás, két évfolyamos változat 

— Művészetek** 

 Ének-zene 

 Dráma és tánc 

 Vizuális kultúra 

 Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 Informatika* 

 144 órás, két évfolyamos változat 

 72 órás, két évfolyamos változat 

  Testnevelés és sport 

 

* Képzéstől függően alkalmazandó 

** A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeret) 

kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 
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VIII. kötet 

A kollégium pedagógiai programja 
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„A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat 

(óvodákat, kollégiumokat), amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési 

feladatuk teljesítésében.” /Egyházi Törvénykönyv (CIC. 796.1. kánon)/ 

 

8.1 Bevezető 
 

A kollégium a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

intézményegysége. 

 

Férőhelyek száma: 300 fő 

A kollégium végleges átadására 1998-ban került sor, négy pavilonszerű, olasz stílusú struktúrát 

mutató épületegyüttes.  

Az A és B épület a fiú kollégium, D, E épület a leánykollégium és köztük helyezkedik el a 

konyha és az ebédlő. A konyha 600 személyre tud főzni, ebédlő 160 fő befogadására alkalmas. 

Mind a leány- és fiúkollégiumban található egy közös aula, kápolna. A kollégiumi szobák 4 

férőhelyesek közös mosdóval, a szociális helyiségek szintenként találhatók. A 

leánykollégiumban vendégszobák vannak kialakítva a vendégek fogadására. A tanuló szobák 

száma nem elegendő, így az iskolában is vannak délutáni stúdiumok. Minden épületben egy-

egy nevelői szoba található. Tornaterem és a könyvtár az iskola épületével közös használatú.  

 

A középiskolánk tanulói nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-

Bihar megye görögkatolikus településeiről érkeznek, de vannak kárpátaljai tanulóink is. Ők az 

iskola kollégiumában laknak. A kollégium nagy szerepet kap a hagyományok ápolásában, 

illetve a hagyományteremtésben, vallási, kulturális élete átsugárzik az iskola szellemiségére, 

jelentős pluszt adva hozzá.  

A kollégisták számára gazdag szabadidős- és sportprogramokat biztosítunk (pl. filmklub, 

színházlátogatás, íjászat, makettező kör, virágkötészet, ikonfestő-, tűzzománc-kör, zenei 

képzés, úszás, túrázás). 

8.2 A kollégiumi nevelés országos alapprogramja a katolikus 

 kollégiumok részére 
 

8.2.1 Alapelvek 

 

A katolikus kollégium nevelés országos alapprogramja azokra a hazai és európai 

nevelési értékekre és haladó hagyományokra épít, amelyek megalapozták a jelenlegi 

magyarországi kollégiumi nevelést, különös tekintettel a nemzeti, keresztény értékek (A 

Katolikus Nevelés Kongregációja által kiadott Katolikus iskola c. kiadvány és a II. Vatikáni 

Zsinat idevonatkozó részei), közösségi értékekre, továbbá a tehetséges tanulók kiválasztásában 

és gondozásában, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában, az esélykülönbségek 
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csökkentésében, a kultúraközvetítésben betöltött szerepükre. Felhasználja – többek között – a 

teológiai, a pedagógiai, a pszichológiai, szociológiai tudományok ismereteit. Figyelembe veszi 

a Magyar Köztársaság által aláírt nemzetközi szerződésekben, egyezményekben vállalt 

kötelezettségeket, a gyermekek nevelésével, oktatásával és védelmével összefüggő 

törvényeket, jogszabályokat. 

 

8.2.2 A katolikus kollégium társadalmi szerepe 

 

A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata megteremteni 

a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akik a nevelésben előnyben részesítik a 

keresztény hit és erkölcs értékeit, és a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a 

kisebbségi oktatásra, ill. különös tekintettel azokra, akiknek a szülő nem tudja biztosítani a 

tanuláshoz szükséges körülményeket.  

A kollégium együttműködik az érdekelt iskolákkal. Különös gondot fordít a keresztény, 

nemzeti elkötelezettség kialakítására, a hagyományok átadásával erősíti az Egyházhoz, a 

hazához és a családhoz való tartozás tudatát. Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai 

nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. A kollégium a 

megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a 

diákok önszerveződését. Segíti az evangélium szellemének megfelelő gondolkodást 

önmagukról és felebarátaikról. Erősíti a személyes döntés és felelősség vállalását, ill. a krisztusi 

szeretet és megbocsátás gyakorlását. Ezzel nyújt a katolikus kollégium támogatást a teljes 

emberi élet megéléséhez a társadalomban.  

A katolikus kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók számára 

– lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül – biztosítsa a minőségi tudáshoz és a 

keresztény szellemben történő neveléshez való hozzáférést, így meghatározó jelentősége van 

az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében.  

 

8.3.A kollégiumi nevelés 
 

8.3.1A kollégiumi nevelés célja 

 

A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, 

tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésnek segítése, keresztény személyiségnek 

fejlesztése, kibontakoztatása, a kulcskompetenciák (szociális – életvitel, és életpálya-építési) 

céltudatos fejlesztése – összhangban az iskola pedagógiai programja cél-és feladatrendszerével. 

 

8.3.2 A vallási nevelés 

 

 Az eltérő szintű és hagyományú vallási közösségekből érkezők tapintattal való fölkarolása 

és segítése a beilleszkedésben. 
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  A keresztény erkölcsi értékrend megismertetése és betartatása (öltözködés, viselkedés, 

társas kapcsolatok, szórakozás…). 

 Az egyházi év ünnepeinek megismertetése, és a közös ünneplés megkedveltetése. 

 A vallási élet megismertetését és gyakorlatát a kollégium éves – és napirendje rögzíti. 

 A tanulásnak tudatosan szembeszegülő, a kollégium rendjét súlyosan megszegő, az 

embertársát durván sértő, társai személyes biztonságát veszélyeztető magatartás a kollégiumból 

való kizárást vonja maga után. 

 

8.3.4 A kollégiumi nevelés feladatai 

 

A kollégiumba érkező tanulók sok iskolából, településről, családi környezetből jönnek. A 

kollégium - a kollégiumi jogviszony fennállása alatt - biztosítja diákjai számára azok iskolai 

tanulmányai folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket. Köznevelési feladatait 

kollégiumi ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, illetve sajátos nevelési igényű tanulók 

kollégiumi ellátásán keresztül valósítja meg. 

A kollégiumi nevelés feladata különösen: 

A kollégium feladatai 

 

a) A tanulási kultúra fejlesztése 

Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek 

fejlesztése érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és 

elsajátítsák a helyes és eredményes tanulási módszereket. Kiemeli a tanulási motívumok – 

az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyának – fejlesztését, hangsúlyt helyez annak 

előmozdítására, hogy az ismeretek elsajátítása ne csak kötelességként, hanem igényként is 

fogalmazódjék meg a tanulókban, s így életprogramjuk részévé váljon a tanulás. 

b) Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése 

A kollégium olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek 

segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, neveltségi 

különbözőségeket kezelni képes. 

A kollégium feladata a tanulók képességeinek felismerése, és kibontakoztatásuk segítése. 

Támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy a választott 

iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat. Létrehozza a tehetséges tanulók 

kiválasztására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességeik 

továbbfejlesztésében, tudásuk bővítésében. 

A kollégium – az iskolákkal együttműködve – valamennyi tanulója számára lehetővé teszi 

az egyes szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott 

életpályára való felkészülést. 

 

c) A közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése 

A kollégium – mint közösségi helyszín – a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a 

pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, 
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tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség, 

stb.) fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a 

csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai 

kisebbségi és vallási sajátosságokra. 

A kollégiumnak feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált 

kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra, stb.) nevelés. 

E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet, és megfelelő teret kap a kollégiumi diák 

önkormányzati rendszer. 

 

d) Az egészséges és kulturált életmódra nevelés 

A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a 

megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, 

testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer 

megalapozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, 

szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az 

egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. 

A kollégium minden részletében otthonos, kulturált, esztétikus közegként működik, ahol a 

tanulók jól érzik magukat, és ami egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket. A kollégium 

kulturális- és sportélete hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmódminta 

kiválasztásához. A kollégium környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy 

érzékennyé váljanak a környezetük állapota iránt, életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő 

magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

 

e) Az önismereti fejlesztés, a korszerű világkép kialakulásának segítése 

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek 

nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti, 

tapasztalati alapjai. A természeti és társadalmi ismeretek bővítésével, művészeti 

élményekkel segíti a világban való tájékozottság, a személyes és szociális azonosságtudat 

fejlődését. 

A kollégium kiteljesíti a nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kultúrájának értékeit, 

nemzeti, történelmi és vallási hagyományainkat, jellegzetességeinket megismertető iskolai 

tanulmányokat, ezzel is erősíti a tanulók hazaszeretetét. 

A világról kialakított képben kiemelt helyet kap az Európához való kötődésünk, az európai 

kultúrkör. A nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók nevelését ellátó kollégium kiemelt feladata 

az anyanyelvű nevelés, az adott kisebbséghez való tartozás tudatának erősítése, nemzeti 

kisebbségi kultúrájának, nyelvének szokásainak ápolása és fejlesztése. 

 

A tanulás tanítása 

 

A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal küzdők 

felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a kollégium 

lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztésére, 
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valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Ezzel 

fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat, az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés 

vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az információkeresés különböző formáit a kollégiumi 

könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az információk megtalálásának célravezető 

útjain keresztül. Törekszik a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó 

teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítására. Segíti a mindennapi 

feladatokra történő felkészülést. A kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az ismeretek 

elsajátítása közben a tanulásra belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi életük részévé váljon 

a tanulás. A tanulás tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz a 

tanulók egész felnőtt életére, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

Az erkölcsi nevelés 

A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint ezen 

normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. Az erkölcsi 

nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra valamint azok 

kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire, problémáira. A 

kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok példamutatása segítse elő a tanulók életében 

az olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció 

elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi 

kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások keretében a diákok 

tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, 

költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. A nevelés révén alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a 

hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden 

állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve 

ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. A nemzetiséghez tartozó tanulók nevelését ellátó 

kollégium kiemelt feladata az anyanyelvű nevelés, az adott nemzetiséghez való tartozás tudatának 

erősítése, nemzetiségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és fejlesztése. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet 

működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a 

diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó között. 

Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az 

emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A 

kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat 

és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai 

gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő 

teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
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A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával a 

nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. 

Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének kialakítása; elő kell 

segíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését; hozzá kell 

segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés 

képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott 

önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a 

szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a kollégium kitüntetett feladata a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése. Ez segítséget 

nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a tanulók családi életében 

felmerülő konfliktusok kezeléséről. A kollégiumnak foglalkoznia kell a Nat.-ban meghatározott 

szexuális nevelés kérdéseivel is. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, 

a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására. Legyenek képesek 

lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A 

kollégiumi pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel, a 

helyes életmódminta kiválasztásához. Fontos, hogy a kollégium a diákok számára otthonos, 

egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely 

egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban 

úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, élethelyzetét. Ez 

a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, problémamegoldást és az 

önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés során fel kell készíteni a 

tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni 

kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, melyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük 

értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció 

A kollégiumnak - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket (szakkörök, 

érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, 
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elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, 

kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez 

megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az 

együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

A kollégium - a kollégium pedagógiai munkájával kapcsolatban álló iskolákkal együttműködve - 

valamennyi tanulója számára lehetővé teszi egyes kiválasztott szakmák, hivatások megismerését, 

segíti a pályaválasztást, illetve a tanuló által választott életpályára való felkészülést. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A kollégiumnak - a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan - segíteni 

kell, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy tudják mérlegelni döntéseik 

közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, 

valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkormányzati tevékenység működtetésén keresztül segíti 

az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás 

képességének kialakulását. 

Médiatudatosságra nevelés 

Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra 

nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy jelentősége van. A diákokkal 

ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit, a média és 

a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének módját. 

 

A tanulási kultúra fejlesztése 

 

Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek 

fejlesztése érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy tanulók megismerjék és 

elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Kiemeli a tanulási motívumok – a csodálkozás, az 

érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyának – fejlesztését, hangsúlyt helyez annak 

előmozdítására, hogy az ismeretek elsajátítása ne csak kötelességként, hanem igényként is 

fogalmazódjék meg a tanulóban, s így életprogramjuk részévé váljon a tanulás és a megszerzett 

tudással embertársaikat szolgálják. 

 

 

 

8.4. Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció 

segítése 
 

A középiskolás korosztály érzékeny minden őt érő érzelmi és értelmi hatásra. E hatások 

feldolgozásában a kollégistának a család helyett – esetleg mellett - a kollégiumi közösség nyújt 

segítséget. Az önismereti foglalkozások elsősorban e hatások feldolgozását segítik elő, azért, 

hogy támogassák az identitás megerősítését és a mentálhigiéné ápolását, fejlesztését. Az 

önismereti foglalkozások célja a kollégista személyiségének, jellemének, aktuális pszichés 

állapotának megismerése és fejlesztése egyénileg és csoportban. 
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A pszichés, „belső történések” tudatosítása, önmaguk mélyebb ismerete elősegíti az 

alkalmazkodást, beilleszkedést, saját helyük felismerését szűkebb és tágabb környezetükben, 

felkészít a konfliktusok megoldására, az önbizalom, az önértékelés, a pályakép felépítésére, az 

önmenedzselés megalapozására. 

Az önismeret és egyéni fejlesztés mellett fontosnak tartjuk az egyéni és közösségi motívumok, 

a célrendszer és értékrend megismerését, alakítását, a kollégista társadalmi orientálódásban 

való segítését, az egyéni törekvések és közösségi érdekek, lehetőségek egyeztetését, az 

érdekvédelmi és érdekegyeztetési technikák gyakorlását is. Mindezzel elsősorban a fiatalok 

önismeretének és erkölcsiségének alakulásához járulunk hozzá. 

A kollégiumi együttélés feltétele a közösen meghatározott szabályok betartása, a bizalmi légkör 

kialakítása a csoportban, a közösségben. A „kollégiumi közösségi tudat” kiépítése a kollégiumi 

közösség minőségének jelzője lehet. Ugyancsak a jó kollégiumi légkör alapvető feltétele a 

kölcsönös bizalom a diákok és a tanárok között. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

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

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

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

külső formáinak ismeretében. 

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató 

programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 

Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény 

gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk 

fel. 

A felzárkóztatás komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot kívánó 

pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló helyes 

önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és 

a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését. 

Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport magasabb tudásszintje, a korábban lemaradó tanulók 

erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való törekvés a tanári 

munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. 

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

gimnáziumi osztályoknál a szintre hozás. 

 

 

A kollégium olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek 

segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, neveltségi 

különbözőségeket kezelni képes. 

A kollégium feladata a tanulók képességeinek felismerése, és kibontakoztatásuk segítése. 

Támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, létrehozza a tehetséges tanulók kiválasztására 
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szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességeik továbbfejlesztésében, tudásuk 

bővítésében. 

A kollégium – az iskolával együttműködve – valamennyi tanulója számára lehetővé teszi az 

egyes szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott életpályára 

való felkészülést. 

 

Tehetséggondozás kollégiumban 

 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése 

 Differenciált foglalkozások 

 Tehetséggondozó programok, szakkörök  

 Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  

 Felkészítés továbbhaladásra, magasabb tanulmányok folytatására 

 Emelt szintű tantárgyak tanítása 

 Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről. 

 

A nemzeti nevelés 

 

A kollégiumi nevelésben meghatározó elem, hogy a többségi nemzethez tartozó tanuló a 

határainkon belül élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulóval él, élhet együtt. A 

foglalkozások és tevékenységek célja ebben a témakörben az, hogy a kollégistában maradjon 

meg, sőt erősödjön a kötődés a küldő környezettel, és alakuljon ki a kötődés a befogadó 

környezethez. A kollégista tartsa meg azokat az értékeket, amelyekkel a szülői ház, a felnevelő 

környezet „elküldte” a kollégiumba, s az új környezet értékei ugyanúgy épüljenek be a 

személyiségébe. 

Az ebből adódó célok és feladatok: 

- a szülőföld, az elbocsátó, a befogadó környezet szeretete, a lokálpatriotizmus és a hazaszeretet 

(patriotizmus) alapjainak kialakítása, ismerete (település, kisebb tájegység); 

- országunk, nemzetünk, ismerete, szeretete; 

- az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata; 

- a határainkon kívül, kisebbségben élő magyarok problémáinak ismerete, a velük való 

közösségvállalás; 

- hagyományaink, kulturális örökségünk ismerete, tisztelete, ápolása; 

- nemzeti szimbólumaink (zászló, címer, Himnusz, Szózat, ünnepeink); 

- a hazánkban élő nemzetiségek, kisebbségek jogainak ismerete, kultúrájuk, hagyományaik, 

nemzeti érzéseik tiszteletben tartása;          

 

A fenti célok mellett speciális célkitűzések is megfogalmazódnak: 

- nemzetiségi identitástudat, az etnikai tudat megőrzése, fejlesztése, nemzetiségek  

hagyományainak, kulturális örökségének tisztelete, ápolása, 

- az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata, 

- az anyanemzet, illetve az egész etnikum főbb eredményeinek és gondjainak 

megismerése, 
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- az adott nemzetiség szimbólumainak, hagyományainak ismerete. 

 

A közösségi értékrend és normarendszer 

 

A kollégium – mint közösségi helyszín – a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a pozitív 

közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, tolerancia, 

kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség stb.) 

fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a 

társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi 

és vallási sajátosságokra. A kollégiumnak feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a 

párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra, stb.) nevelés.  

 

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés 

 

A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a 

megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, 

testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer 

megalapozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szakásokat 

tanulnak meg, amelyek segítik őket a testi és lelki egészségük megőrzésében, az 

egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium minden részletében 

otthonos, kulturált, esztétikus közegként működik, ahol a tanulók jól érzik magukat, és ami 

egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket. A kollégium kulturális- és sportélete hozzájárul az 

egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. A kollégium környezettudatos 

magatartásra nevelés a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak környezetük állapota iránt, 

életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

 

Az önismeret fejlesztése, a korszerű világkép kialakulásának segítése 

 

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezéséve, ismeretek nyújtásával a 

nevelés elősegíti, hogy kialakuljon az önismeret gazdag és szilárd elméleti, tapasztalati alapjai, 

és a felebaráti szolgálatra felkészülhessen. A természeti és társadalmi ismertek bővítésével, 

művészeti élményekkel segíti a világban való tájékozottságot, a személyes és szociális 

azonosságtudat fejlődését. A kollégium kiteljesíti a nemzetünk, nemzeti és történelmi 

hagyományainkat, jellegzetességeinket megismertető iskolai tanulmányokat, ezzel is erősíti a 

tanulók hazaszeretetét. 

A világról kialakított képben helyet kap a keresztény értékrend, az Európához való kötődésünk, 

az európai kultúrkör. A nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók nevelését ellátó kollégium kiemelt 

feladata az anyanyelvű nevelés, az adott kisebbséghez való tartozás tudatának erősítése, 

nemzeti, etnikai kisebbségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és fejlesztése. 

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

tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az 
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evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.” 

(Kat.Isk. 34.) 

 

Szabadidő, sport 

 

A kollégium diákjai szabadon választhatnak a kollégium által szervezett, a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló foglalkozást. Választásukat követően azonban kötelesek heti 

rendszerességgel ezeken részt venni.  

A szabadidő eltöltését biztosító foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészséges 

életmódra nevelés jegyében a sportköri foglalkozás és a természeti környezet megismerése és 

védelme. 

Diákjainknak rendszerességgel lehetőséget nyújtunk színház, múzeum, illetve egyéb kulturális 

esemény látogatására. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink kollégiumi éveik alatt eljussanak 

színházba, operába, hangversenyekre. Olyan előadásokat igyekszünk megszervezni, amelyek a 

tanulók általános műveltségét emelik, illetve az iskolai tanulmányokat segítik, kiegészítik. 

 

8.5.A kollégium működése 
 

8.5.1 Személyi feltételek, elvárások 

 

A kollégiumban a nevelési feladatokat – a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 

végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező – nevelőtanár végzi, aki 

 lelki vezető, 

 elfogadja a katolikus egyház hitét és vallási életét, 

 rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai, 

lelki, vallási, hitbeli ismeretekkel rendelkezik, 

 vállalja – és a kollégiumban a lehetőségeket megteremti – a lelki /vallási 

továbbképzésre, 

 képes a nevelési folyamat megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére,  

jártas a különböző pedagógiai eljárások alkalmazásában, 

 keresztény hitével, életpéldájával, egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, 

műveltségével, életmódjával követendő példaként szolgálhat a kollégisták előtt, – 

megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai 

kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet helyezi előtérbe, 

 személyes jelenlétével folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a 

nevelésükben résztvevő személyekkel, intézményekkel, kisebbségi szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, 

 szakmai tevékenysége során együttműködik a kollégiumi nevelőtestület vezetőivel és 

tagjaival, figyelembe veszi a lelki vezetőjének útmutatásait, 

 nem pedagógus munkakörben alkalmazottak felé elvárás: nem mond / tesz a 

keresztény értékekkel nem egyezően, gyermekszerető és a pedagógusokkal 

együttműködő. 
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A kollégiumban a pedagógiai munkát segítők munkáját is a gyermekközpontúság, a nevelés 

eredményességének támogatása jellemzi. Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és 

annak színvonala is nevelési tényező. 

 

8.5.2 Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások a kollégiumban 

 

A kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, 

szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános 

kritériumainak. Megteremti – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt tanulás, az 

önálló ismeretszerzés, a kulturális, a sport és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a 

diákkörök, szakkörök működésének feltételeit. A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt 

pihenéséről, az egyéni visszavonulás lehetőségéről. 

A katolikus kollégium fontosnak tartja a vallási vizuális környezetet, az egyházi 

könyvekhez való hozzáférés biztosítását, kápolna működtetését. 

 

8.5.3 A kollégiumi élet megszervezése 

 

A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a gyermekek optimális testi-lelki 

és vallási fejlődésének feltételeit, figyelembe véve a speciális tanulói, szülői és iskolai 

igényeket, valamint az intézményi szokásokat. Törekszik a vallásos programok egyensúlyos 

beépítésére. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső 

aránya – a jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz 

igazodjanak. A belső szabályozás kiemelt eszköze a pedagógiai ösztönző rendszer 

működtetése, és a megélt hitből való elköteleződés. A gyerekek kötelességeit és jogait 

szabályozza a kollégium "rendje" (a közös szentmisén való részvétel, sajátos / helyi elvárások, 

különböző fegyelmi szabályok, pl. dohányzás stb.). 

A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium diákönkormányzata. 

Választott tisztségviselői révén részt vesz a diákközösségek mindennapi életével kapcsolatos 

célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében, 

a keresztény közösségek építésének szolgálatában. A diákönkormányzat tagjai és vezetői 

megismerik – és a mindennapi gyakorlatban válnak képessé felelősen alkalmazni – a 

demokratikus érdekérvényesítés, problémamegoldás és konfliktuskezelés technikáit, 

módszereit. A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja 

az önálló arculatához kapcsolódó hagyományait, erősítve a kollégiumi közösség együvé 

tartozását. 

 

8.5.4 A kollégium kapcsolatrendszere 

 

A kollégium, nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében, rendszeres kapcsolatot tart a 

szülőkkel a beköltözéstől kezdve, a szülői közösségekkel, a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel, 

a település – a tanulók nevelésében érintett – intézményeivel, civil szervezeteivel, szakmai 

közösségeivel. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában a kollégium nyitott és kezdeményező. 
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Az iskolai pedagógiai programjukban rögzítik a különböző jellegű kapcsolattartás formáit és 

módszereit, melyek alkalmazkodnak a kollégium feladataihoz. 

A katolikus kollégiumok nyitottak az önkormányzati kollégiumok felé, törekszenek a parókusok 

meghívására a kollégiumokba, a szülőkkel lehetőség szerint személyes kapcsolatot tartanak. Nagyra 

értékelik a fenntartóval való személyes kapcsolatot és az egyházi kollégiumokkal való kapcsolattartást. 

 

8.5.5. A kollégiumi tevékenység szerkezete 

 

A kollégium – igazodva a közoktatási törvény rendelkezéseihez – a nevelési folyamat során a 

tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – csoportos és egyéni 

foglalkozások keretében szervezi. Külön figyelmet fordít a nemzeti és etnikai sajátosságokra. 

 

A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások: 

 

8.5.6. Tanulást segítő foglalkozások 

 

 a napi felkészülést szolgáló tevékenység közvetlen tanári irányítással, meghatározott 

időkeretben, nyugodt felkészülést biztosító tantárgyi környezetben csoportos, illetve 

egyéni foglalkozás keretében történik; 

 a differenciált képességfejlesztés – a valamilyen okból lemaradt tanulók felzárkóztatása, 

valamint a kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának biztosítása – 

szervezetten, a kollégiumnak az iskolákkal együttműködve kialakított programja 

alapján történik; 

 az iskolában szerzett ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében a 

kollégium különböző szakköröket, diákköröket szervez. 

 

8.5.7. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások 

 

 a személyes törődést biztosító, vallásosságot elősegítő foglalkozásokon a tanulók 

feltárhatják egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus 

tanácsaira, segítségére; 

 a csoportfoglalkozások keretében elsősorban a tanulócsoport életével kapcsolatos 

feladatok, tevékenységek megbeszélése, értékelése történik; A foglalkozások célja, 

hogy a tanulók elsajátítsák a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a közösségi 

együttélés normáit, a szociális viselkedés alapvető szabályait; a konfliktuskezelő 

képességet. A tanulók életének, egészségének védelme érdekében hangsúlyt kap a 

prevenciós tevékenység (balesetek-, káros szenvedélyek – dohányzás, alkohol, illetve 

drogfogyasztás, stb. – kialakulása); 

 a vallásosságot elősegítő foglalkozásokon, szentmiséken, lelkigyakorlatokon, közös 

imákon, előadásokon, beszélgetéseken, diákkörökön, továbbképzési lehetőségeken 

szerepet kap a hit alapvető tanításainak elsajátítása, a keresztény értékrendszer 

megismertetése és gyakoroltatása; 

 

Minden nevelő tevékenységet áthat a hit és a keresztény erkölcs. 
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8.5.8. Szabadidős foglalkozások 

 

 a szabadidős foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészséges és kulturált 

életmódra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport, a természeti 

környezet megóvása, ápolása; 

 a foglalkozások során hangsúlyt kap a gyermekek irodalmi, képzőművészeti, zenei és 

vizuális képességeinek fejlesztése, a kollégiumban élő nemzeti, etnikai kisebbségekhez 

tartozó tanulók anyanyelvi, nemzetiségi kultúrájukhoz való kötődésének erősítése; 

 a kollégium által szervezett kirándulások során a tanulók megismerik történelmi, 

kulturális és természeti értékeinket; a különböző rendezvények erősítik a kollégiumi 

közösséget; 

 a kollégium szakmai foglalkozások szervezésével segíti – a működésében fontos 

szerepet betöltő, az önkormányzati rendszerbe illeszkedő – diákkörök fejlődését. 

 

8.5.9. Keresztény értékrend szerinti szabadidő szervezése 

 

 közös vallásos gyakorlatok: közös imák (reggel, este), lelki napok, közös liturgiák)  

 személyes törődés: lelki napokon vagy máskor is: gyónási lehetőség, a nevelőtanár 

szabadidőben rendelkezésre áll; 

 a nevelőtanár nemcsak munkakört tölt be, hanem személyes példaadással, 

megszólíthatósággal és a tanulókkal való személyes törődést biztosít; 

 egyházi év jeles napjairól gyűjtő munka; 

 vallás-etikai előadások a kollégisták számára; 

 filmklub –mit érdemes nézni, mit nem; 

 kézműves foglalkozás; 

 "Bárka" fogyatékosok támogatása; 

 Istenes versek az irodalomban – versenyek; 

 újságszerkesztés; 

 egyházi jellegű kirándulások, lelki napokon való részvétel  

 vallási életbe való bevezetés, kapcsolatok lelki vezetőkkel (pályaorientáció, 

hivatásgondozás…) 

 speciális diákkörök: bibliakörök, szentek élete, imakörök, egyházi énekek, vallási életet 

elősegítő tevékenységek (imák, szokásrend, hagyományok), missziós tevékenység; 

A iskolai pedagógiai programjában meghatározza a tanulók számára kötelező, választandó, 

illetve választható foglalkozások körét. 

 

8.5.10.A kollégiumi nevelés eredményessége 

A katolikus kollégium – a szülővel, az iskolával és a keresztény közösséggel együttműködve – 

hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában. 

A tanuló a katolikus kollégiumi nevelési folyamat során megismeri és kiteljesítheti a keresztény 

értékrendet, melyek alapján elsajátíthatja a családi, a polgári és a hitéletben, a hivatás 
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gyakorlásában, valamint önálló életviteléhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, 

értékeket: 

 elsajátítja és követi az alapvető keresztény valláserkölcsi normákat; 

 képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására; 

 sokoldalú képzettsége, egyetemes műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának, 

és a folyamatos megújulásnak a képességével; 

 kialakul valósághű, reális társadalomképe; 

 rendelkezik a közösségek szerveződéséhez és az érdekérvényesítéshez szükséges 

képességekkel; 

 tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva 

választ tud adni a szakmai kihívásokra; 

 képes az együttműködésre, Krisztus életpéldáját követő emberi kapcsolatok 

kialakítására és továbbépítésére; 

 másokhoz való viszonyát keresztény szeretet és felelősségvállalás jellemzi; 

 ismeri egyházunk, nemzetünk, nemzeti etnikai kisebbségeink kulturális, történelmi 

hagyományait. 

 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy a nevelési 

folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását. 

A kollégium a nevelési folyamat eredményességének, hatékonyságának javítása érdekében a 

katolikus nevelési és oktatási intézmények minőségfejlesztési programjában (Katolikus 

Nevelési és Oktatási Intézmények Minőségfejlesztési Programja) meghatározott 

követelményeknek megfelelően folyamatosan fejleszti működését. 

 

8.5.11. A kollégiumi közösségi tevékenységek 

 

Egyén és közösség 

A kollégiumi közösségi élet lehetőséget teremt az egyén személyiségfejlesztésének tudatos 

szakmai irányítására.  

A közösség működési színterei 

Havonta értékeljük az előző hónap lelki életét, a tanulmányi helyzetet, esetleges versenyeket, a 

csoportok közös, illetve csoporton belüli rendezvényeit megemlékezéseit és kollégiumszintű 

közösségi rendezvényeket.  

 

 
 

8.6.Személyi feltételek 
 

A kollégium nevelőtestülete mind életkori összetételben, mind szakos összetételben megfelelő 

a feladatok elvégzéséhez. Minden pedagógus a szűken vett nevelőtanári feladatellátásán túl 

egyéb kvalifikációval is rendelkezik, ami színesíti tanári munkájukat. Mindenkiben kialakult 

egy olyan érdeklődési kör, mellyel szívesen foglalkozik úgy, hogy ez kollégiumi szinten 

hasznosul. 
 



Szent Bazil Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Pedagógiai Program 2017. 

 

343 

 

8.7.Tárgyi feltételek 

A kollégium új épület 1998-ban fejezték be. Igényesen kialakított.  

Szükségessé vált: 

- Egységes bútorzat kialakítása, 

- Hangstúdió, 

- Orvosi szoba, 

- Önműködő szellőző rendszer a vizesblokkokba. 
 

8.8. A kollégium munkarendje 
 

Általános elvi szempontok 

A kollégium munkarendjét úgy kell kialakítani, megszervezni, hogy – figyelembe véve a 

tanulók iskolai elfoglaltságát – az ne ütközzék az iskolai munkarenddel. 

A kollégium munkarendjének kialakításakor a diákönkormányzat javaslatait, véleményét 

figyelembe kell venni, azt a munkarendbe beépíteni.  

A kollégista tanulók az iskolai elfoglaltságokon kívüli időt a kollégiumban töltik, amely 

folyamatos nevelésükről gondoskodik. Az itt töltött időt tanulásra, önképzésre, művelődésre, 

sportra, hasznos szórakozásra, szervezett kötelező foglalkozásra és az önkormányzat által 

kezdeményezett és szervezett kötetlen és kötelező rendezvényekre fordítják. 

 

A kollégiumi munkarend figyelembe veszi, hogy a tanulóknak biztosítsuk:  

- a napi 1-2 órás kimenőt (szabadidő, levegőn való tartózkodás, mozgás, stb.) 

- az iskolai felkészüléshez, önképzéshez szükséges 3 óra időtartamú, egyéni tanulási 

időt és csoportos konzultációt. 

- A kötelező kollégiumi foglalkozásokon és szabadidős tevékenységre fordítandó 

időtartam arányos meghatározását. A kollégiumban évi 37 nevelési héttel számolva 

minden héten kötelező egy csoportfoglalkozást tartani, amelynek tartalmát a nevelő 

készíti el minden tanév szeptember 15-ig.  Figyelembe veszi a mindenkori törvény 

előírásait, és a helyi nevelési alapelveket.  

- A hazautazás rendjét 

 

A kollégium napi és heti rendjét úgy szervezzük meg, hogy biztosítsa a tanulók számára a 

munka és a pihenés életkorunk és a pedagógiai- pszichológiai követelményeknek megfelelő 

helyes arányát. A napi és heti rendet a házirend tartalmazza.  

A kollégiumi tanuló az iskolai tanévkezdést megelőző napon (külön értesítésben megjelölt 

időpontig) köteles a kollégiumi férőhelyet elfoglalni. Akadályoztatás esetén, vagy ha nem 

kívánja igénybe venni a kollégiumi ellátást, a szülő írásbeli igazolása vagy bejelentése 

szükséges legalább a beköltözés napjáig.  

A kollégium szülői értekezletet az iskolai szülői értekezletekkel azonos napon tart, illetve tanév 

elején a beköltözés napján tart.  

A kollégiumi nevelőtestület az intézményi nevelőtestület részeként a nevelőtestületi intézményi 

és nevelési értekezleteken vesz részt.  
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A kollégista tanulók napirendje: 
 

Hétköznap: 

 

6.30 Ébresztő 

6.50                                 Liturgia (beosztás szerint) 

7.15-7.45 Reggeli 

12.20 – 15.00                             Ebéd 

15.45 – ig Kimenő 

15.50 – 16.00                                 Felkészülés a szilenciumra 

16.00 – 17.00                                 I. szilencium 

17.10 – 18.15                                 II. szilencium 

18.15 – 18.45                                 Vacsora 

19.– 19.45                                 III. szilencium 

19.45 – 20.30                                 Szabadidő/csoportfoglalkozás 

20.30 – 21.30                                 Tisztálkodás, készülődés a 

lefekvéshez, esti ima 

21.30                                              Lámpaoltás 

 

Szombat: 

8.00 Ébresztő 

8.00 - 8.30                                   Reggeli 

9.00 – 12.20  

12.20 – 13.30  Ebéd 

16.00 – ig Kimenő 

16.00 – 18.00 Intézményen belüli szabad 

foglalkozás, takarítás 

17.30                                             Vecsernye, esti zsolozsma 

18.00 – 18.45                                Vacsora 

18.45 – 20.45 Szabadidő/Csoportfoglalkozás/esti 

ima 

22.00                                                Lámpaoltás 

 

 

 

 

Vasárnap: 

 

8.00                                               Ébresztő 

8.00 – 8.30                                    Reggeli 

9.00 – 12.20                                 Szilencium, LTURGIA 

12.20 – 13.30                                           Ebéd 

16.00 – ig Kimenő 
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16.00 – 18.00 Szilencium 

17.30                                             Vecsernye, esti zsolozsma 

18.00 – 20.45                               Vacsora, intézményen belüli 

szabad foglalkozás 

20.50 – 21.30                               Készülődés a lefekvéshez, esti ima 

21.30                                            Lámpaoltás 

 

 

Tornaterem használata:  Lányok: hétfő, szerda, szombat 

     Fiúk: kedd, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 

     (A szombati tornaterem használat közös!) 

 

 

8.9.A tematikus csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma 

TÉMAKÖRÖK 

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 

 

 

 

 

 

A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 

TÉMAKÖR 
1-8. 

évfolyam 

9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13-14. 

évfolyam 

A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat,  

hazafias nevelés 
2 2 2 2 1 1 
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Állampolgárságra,  

demokráciára nevelés 
1 2 2 2 1 2 

Az önismeret és a  

társas kultúra  

fejlesztése 

1 1 1 1 1 1 

A családi életre 

nevelés 
1 1 2 2 3 3 

Testi és lelki 

egészség- 

re nevelés 

2 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás 

má- 

sokért, önkéntesség 

2 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 
2 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2 

Gazdasági és 

pénzügyi  

nevelés 

2 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra 

 nevelés 
1 1 1 1 1 1 

 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12-13-14. évfolyamon 33 nevelési héttel), 

ezen belül minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az 

óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus 

csoportfoglalkozásokat - részben vagy egészben - a csoportvezetői foglalkozások keretében, 

vagy a felkészítő foglalkozások terhére szervezzék meg. 

A 13-14. évfolyamra vonatkozó óraszámok és követelmények a szakképzésben résztvevő 

pedagógiai foglalkozások alapját jelentik, amelyek ezekben a feladatokban résztvevő és nem 

tanköteles tanulók számára kollégiumi ellátást biztosító kollégiumok számára csak szakmai 

ajánlást jelentenek. 
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8.10.A kollégiumi foglalkozások keretprogram terve a tematikus csoportfoglalkozások 

szervezéséhez és tartalmának meghatározásához 

Bevezető 

A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégisták személyiségének, erkölcsi és 

esztétikai ismereteinek, jellemének, önismeretének, önbizalmának, felelősségvállalásának, 

közösségi szellemiségének megalapozása, illetve fejlesztése. 

A kollégiumi foglalkozások a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek 

fejlesztésére, az egyéni tanulási módszerek elsajátítására, a helyes életviteli szokások 

kialakítására, a tágabb természeti, társadalmi környezetért érzett felelősségre nevelnek. 

A kollégiumi együttélésben, a foglalkozásokon és tevékenységekben a kollégisták 

megtapasztalhatják a másik ember elfogadásának, segítésének és megbecsülésének a 

fontosságát. Megélhetik az értékek mentén kialakult közösséghez való tartozás biztonságát, 

mélyíthetik a természeti, történelmi és kulturális örökségünk megbecsülését. Nyitottabbá és 

elfogadóbbá válnak a hazai nemzetiségek és más népek kultúrája iránt. Felkészülnek a 

közéleti szereplésre, egyéni és közösségi érdekeik és értékrendjük képviseletére. 

A foglalkozások olyan kompetenciákat is fejlesztenek, melyek révén a tanulókban 

kialakul az alkalmazkodóképesség, a tolerancia, a konfliktuskezelő képesség. 

A kollégiumi foglalkozások kiegészítik az iskolák nevelő-oktató munkáját. A 

középiskolai szakaszban a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói 

szerephez, a szakközépiskolában az ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez 

szükséges képességek, készségek, attitűdök együttes fejlesztése a cél. 

A csoportfoglalkozások keretprogram terve nevelési területenként, az adott témakör 

legfontosabb tartalmi elemei alapján határozza meg a kollégiumi nevelés-oktatás pedagógiai 

tartalmát. A foglalkozások számát, éves elosztását, tartalmi felépítését úgy kell 

meghatározni, hogy alkalmazkodjon a tanulók életkorához, a választott iskolájuk típusához. 

A kollégiumi nevelés és oktatás a Nat. kiemelt fejlesztési feladatain keresztül kapcsolódik 

az iskolai tantervi szabályozáshoz. 

 

8.10.1. A tanulás tanítása 

A kollégium a foglalkozások és a tevékenységek során támogatást nyújt abban, hogy a 

tanulók eredményesen fejezzék be választott iskolájukat. 

Nagy jelentősége van az egyénre szabott tanulási módszerek elsajátításának, ezzel segítve 

az iskolai órákra való felkészülést, a jó eredmények elérését, a hátránnyal küzdők 

felzárkóztatását, a gyermekek tehetségének kibontakoztatását. 

A tanulás tanítása, az ismeretszerzést és hasznosítást elősegítő beállítódások kialakítása 

nagymértékben hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka 

világában. 
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Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam 

- Ismerje meg - és előbb pedagógus segítséggel, majd önállóan alkalmazza - a kollégiumi 

tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságokhoz igazodó, egyénre, csoportra 

szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. 

- Tudja szervezni idejét, tevékenységeit. 

- Alakuljon ki megfelelő szövegértő olvasás, sajátítsa el az iskolai követelmények 

teljesítésére felkészítő tanulási technikákat. 

- Legyen képes a tanultakról rövid tartalmi ismertetést készíteni, és erről szóban vagy 

írásban beszámolni. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Sajátítsa el és legyen képes alkalmazni a hatékony tanulási technikákat. 

- A tanuló - pedagógus segítségével - legyen képes a számára legalkalmasabb 

módszereket kiválasztani. 

- Tudjon szelektálni a megszerzett ismeretek, információk között. 

- Alkalmazza a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket, használja a 

könyvtárat, és a feladatai megoldásához megfelelően tudja kiválasztani a szükséges 

szakirodalmakat. 

- Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett ismereteket. 

 

Programterv 

Évfolyam 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 4 3 2 2 2 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- különböző tanulási 

technikák és módszerek 

alkalmazása 

 

- a megszerzett és 

elsajátított ismeretek 

értelmezése, rendezése 

 

- a könyvtárhasználat rendje 

és módszerei 

- Ismertessük az általánosan elfogadott tanulási módszereket, 

különös tekintettel a közösségben történő tanulásra. 

- Ismertessük az alapvető tanulási stílusokat, azok sajátosságait, az 

egyes stílusoknak leginkább megfelelő, hatékony tanulási 

módokat. 

- Gyakoroltassuk az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő 

tanulási technikákat. 

- A gyakorlatban sajátítsa el a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek, 

tartalmi elemek szabatos szóbeli és írásbeli megfogalmazását. 

- Elemezzék, értelmezzék, rendszerezzék a megszerzett 

ismereteket. 

- Könyvtárlátogatással segítsük elő, hogy megfelelő módon és 

hatékonyan tudja használni a könyvtár nyújtotta ismeretszerzési 

lehetőségeket. 

 

- Készítsük fel a diákokat a tudatos, tanulást segítő 

internethasználatra. 

- Kérjük számon a megszerzett ismereteket és vessük össze az 

alkalmazott tanulási technika kiválasztásával, megfelelőségével. 
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8.10.2. Az erkölcsi nevelés 

A kollégiumi nevelés során fontos, hogy a diákok megismerjék az alapvető erkölcsi 

normákat, és ezek a normák beépüljenek személyiségükbe, mindennapi életükbe, 

tevékenységükbe. 

Lényeges, hogy az erkölcsi nevelés a napi élet gyakorlatából, tapasztalataiból vegyen 

példákat, egyben készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra és azok kezelésére. 

A kamasz fiatalok esetében különösen jelentős, hogy segítsen számukra választ találni 

erkölcsi kérdéseikre, az esetleges problémáikra. Az erkölcsi nevelés nagy hatással van a 

közösség és az egyén életére egyaránt. 

 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam 

- Ismerje az erkölcs fogalmát és szerepét az emberi együttélésben. 

- Legyen tisztában az erkölcsi felelősség fontosságával. 

- Képes legyen az életkornak megfelelő erkölcsi választásokra. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Lássa be az erkölcsi felelősség fontosságát. 

- Gyakorlati és iskolai tapasztalatai, ismeretei révén ismerje fel a morális helytállás 

jelentőségét. 

- Képes legyen megfelelő erkölcsi választásokra. 

Programterv 

Évfolyam 1-8 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- erkölcsi érzék kifejlődése és 

szerepe 

 

- felelősség- és 

kötelességtudat 

 

- a munka megbecsülése 

 

- mértéktartás, együttérzés, 

segítőkészség 

- Mutassuk be az embert, mint értékelő és erkölcsi lényt. 

- Szerepgyakorlatokon keresztül, a drámapedagógia eszközeivel 

teremtsünk összhangot a lelkiismeret szabadsága és a személy 

erkölcsi felelőssége között. 

- Példákon keresztül utaljunk az erkölcsi értékek és az erkölcsi 

érzék kialakításának jelentőségére az emberi kapcsolatokban. 

- Irodalmi, történelmi személyiségek életén keresztül ismertessük 

a különböző erkölcsi választásokat és ezeket értékeljük. 

- Mutassunk be a mindennapi élet tapasztalataiból a morális 

helytállás jelentőségét, az egyéni döntések meghozatalában 

betöltött szerepét. 

- Ismertessük fel a diákokkal az erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzeteket. 
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8.10.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A kollégiumi foglalkozások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók elsajátítsák 

azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek 

megalapozzák a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. 

Ennek révén kialakul bennük a szűkebb és tágabb közösséghez való tartozás, a 

hazaszeretet érzése. 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam 

- Ismerje nemzeti kultúránk értékeit, hagyományainkat. 

- Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt, ismerje meg, hogy Magyarországon milyen 

nemzetiségek élnek. 

- Életkorának megfelelő szinten ismerje az ország és a magyarság nemzeti szimbólumait. 

- Ismerje meg az adott település kultúrtörténetét, hagyományait, jellegzetességeit. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeket. 

- Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága. 

- Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt. 

- Ismerje országunk és a magyarság nemzeti szimbólumait. 

- Ismerje a magyar tudomány, kultúra és sport kiemelkedő személyiségeit. 

- Legyen kellő ismerete a település kultúrtörténetéről, hagyományairól. 

Programterv 

Évfolyam 1-8 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- közösséghez tartozás, 

hazaszeretet 

 

- nemzeti, népi kultúránk 

értékei, hagyományai 

 

- a hazánkban élő 

nemzetiségek kulturális 

szokásai, emlékei, jelene 

 

- nemzetünk kapcsolódása 

Európához 

- Mutassuk be nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

- Történeti előadásokon keresztül alakítsunk ki pozitív attitűdöt a 

településhez, az országhoz, a nemzethez. 

- Ismertessük általában az Európához és az Európai Unióhoz való 

tartozásunk jelentőségét, történeti alapjait. 

- Mutassuk be a közösségi összetartozást megalapozó közös 

értékeket. 

- Ismertessük a nemzeti és az európai identitás kapcsolatát. 

- Egyéni témafeldolgozások révén mutassuk be a hazai 

nemzetiségek kulturális és nyelvi sokféleségét. 
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8.10.4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A kollégiumban folyó nevelés sajátos pedagógiai eszközei révén elősegíti a demokratikus 

jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének megértését. 

A közösségi tevékenységek gyakorlásával a diákok átélhetik annak jelentőségét, hogy mit 

is jelent a felelős állampolgári részvétel a közügyekben a közösség és az egyén számára 

egyaránt. 

Ez tágabb értelemben sokat segít a nemzeti öntudat erősítésében, és egyben összhangot 

teremt az egyéni célok és a közösségi jó között. 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam 

- Legyen tisztában a demokrácia fogalmával, ismerje fel jelentőségét a közösségben, az 

emberi társadalomban. 

- Lássa be, hogy a jog a társadalmi élet nélkülözhetetlen szabályozó eszköze. 

- Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és 

társadalmi célok elérése érdekében. 

- Értse a kötelezettségek és a jogok egymásra gyakorolt hatását. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Ismerje a demokratikus állam működésének főbb elemeit (választási rendszer, helyi 

önkormányzatok, törvényhozás, kormány, igazságszolgáltatás, fegyveres testületek stb.). 

- Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben. 

- Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és 

társadalmi célok elérése érdekében. 

- Képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat jelentőségét a kötelezettségek és 

a jogok gyakorlása során. 

 

Programterv 

Évfolyam 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 1 2 2 2 1 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a demokratikus jogállam 

felépítése 

 

- a felelős állampolgári 

magatartás jelentősége 

 

- a demokrácia elvei és 

gyakorlati megvalósulása 

 

- cselekvő állampolgári 

magatartás és 

törvénytisztelet 

- Ismertessük a demokratikus jogállam működésének alapelveit, az 

állampolgárság fogalmát és az alapvető állampolgári jogokat. 

- Szerepjátékokon keresztül értessük meg a cselekvő állampolgári 

magatartás és a törvénytisztelet jelentőségét. 

- A diák-önkormányzati munka révén gyakorolja a közügyekben 

kifejtett hatékony együttműködés jelentőségét, a helyi és a tágabb 

közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés fontosságát. 

- Tevékenyen vegyen részt a kollégiumi diákönkormányzat 

munkájában, így a demokratikus elvek megvalósításában, az 

önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás 

elsajátításában. 
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8.10.6Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A kollégiumi nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti 

és tapasztalati alapjai. 

A közösségi lét, a csoporthoz tartozás, az egymás közötti interakciók elősegítik a reális 

énkép és az önértékelés kialakulását, melyek a személyiségfejlődés meghatározó elemei. 

Mód van a mások helyzetébe történő beleélés képességének kialakítására, mások 

elfogadására. 

Ezek a képességek elősegítik, hogy kulturált közösségi élet alakuljon ki a kollégiumban. 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam 

- Legyen képes személyiségjegyeit, tulajdonságait, képességeit felismerni. 

- Értse, hogy tevékenységével tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, társaiért. 

- Lássa be, hogy szükség van az alapvető magatartási szabályok betartására. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Ismerje meg az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló 

személyiségvonásokat. 

- Legyen tudatában, hogy a gondosan kiválasztott és mély emberi kapcsolatok mennyire 

értékesek az emberi együttélésben. 

- Életkorának megfelelő választékossággal legyen képes a társas kommunikációra. 

- Alakuljon ki a tanulóban a választási lehetőségek felismerésének képessége, és döntési 

helyzetekben legyen képes e lehetőségeket mérlegelni. 

- Váljék természetessé benne a másik ember személyiségének tisztelete és megértése, a 

helyes önismeret kialakítása, önmaga felvállalása. 

 

Programterv 

Évfolyam 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 1 1 1 1 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- az önismeret és társas 

kapcsolati kultúra 

 

- az empátia és mások 

elfogadása 

 

- a tudás és tapasztalat 

jelentősége 

 

- társas kommunikáció 

- Ismertessük az önismeret és a társas kapcsolati kultúra 

meghatározó jellemzőit. 

- A csoport aktív közreműködésével segítsük elő a megalapozott 

önismeret kialakítását. 

- Mutassuk be a kulturált társas kapcsolatok, a helyes egyéni és 

közösségi élet szabályait. 

- Szerepjátékok segítségével alakítsuk ki, illetve fejlesszük a 

mások megértéséhez és tiszteletéhez szükséges képességeket. 

- Csoport előtti megmérettetés révén segítsük elő a pozitív énkép 

kialakítását az eddig elsajátított készségekre és tudásra alapozva 

annak érdekében, hogy a diákok sorsukat és életpályájukat maguk 

alakítsák. 
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8.10.7. A családi életre nevelés 

A család, mint a társadalom alapvető közösségi építőköve különös jelentőséggel bír a 

fiatalok kiegyensúlyozott személyiségfejlődésében. 

A kollégiumnak éppen ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, 

a családi közösségek, értékek megbecsülése. 

A kamaszkorban kiépülő párkapcsolatoknak is fontos szerepe van a későbbi családi 

közösség kialakításában. 

Egymás tisztelete, a másik iránt érzett felelősség, a helyes szexuális kultúra és az erkölcsi 

értékek kialakítása döntő jelentőségű, melyben a kollégiumi nevelésnek fontos szerepe van. 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam 

- Ismerje a család szerkezetét, működését, valamint a különféle szerepeket és szabályokat 

a családi közösségben. 

- Képes legyen felismerni és megfelelő módon kezelni, értelmezni a családban előforduló 

különböző konfliktusokat. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Ismerje a különféle szerepeket és szabályokat a családban. 

- Tudatosuljon a családalapítás, családtervezés, a helyes párkapcsolat és felelősségvállalás 

fontossága. 

- Ismerje meg a helyes szexuális kultúra jellemzőit és kialakításának jelentőségét a 

párkapcsolatokban. 

Programterv 

Évfolyam 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 1 1 2 2 3 3 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a család szerepe, 

jelentősége az egyén 

életében 

 

- együttműködés és 

felelősségvállalás a 

családban 

 

- szexuális kultúra 

 

- családtervezés 

 

- konfliktusok a családban 

- Példákon keresztül mutassuk be, hogy a családi élet színtere a 

családi otthon. 

- Ismertessük a család szerepét, jelentőségét az egészséges testi és 

lelki fejlődés kialakulásában. Hangsúlyozzuk az idős 

családtagokkal való kapcsolattartás, együttműködés és 

támogatásuk fontosságát. 

- Mérjük fel, hogy kinek, mit jelent a család, az otthon. 

- Szemléltessük a családi munkamegosztást, ennek helyét és 

szerepét a családi közösségben. 

- Ismertessük a helyes, felelősségteljes párkapcsolat jelentőségét és 

kialakításának folyamatát. 

- Ismertessük a helyes szexuális kultúra jellemzőit és jelentőségét 

a férfi-nő kapcsolatban. 
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- Szerepjátékokon keresztül mutassuk be a családban előforduló 

konfliktusokat és kezelésük módját. 

8.10.8.Testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, tudatosítása meghatározó jelentőségű a 

fiatalok számára. 

A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátíthatnak el, 

olyan szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük 

megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. 

A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárulhat az egészséges életmód 

kialakításához és fejlesztéséhez. 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam 

- Legyen tisztában az egészségtudatos életmód jelentőségével. 

- Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás. 

- Ismerje a különféle egészségkárosító szereket és a szenvedélybetegségeket. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Legyen tisztában a helyes életritmus és életvitel személyiségre, testi fejlődésre kifejtett 

pozitív jelentőségével. 

- Ismerje fel az egészséget fenyegető tényezőket, a szenvedélybetegségeket, és ismerje 

ezek megelőzésének módjait. 

- Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás, az 

egészségtudatos életmód. 

- Legyen tisztában az egészség, a sport és a lelki élet egymásra gyakorolt hatásával. 

Programterv 

Évfolyam 5-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

 

- egészséges életmód és 

életvitel 

 

- a sport hatása a lelki 

egyensúly megteremtésében 

és megőrzésében 

 

- prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés 

- Ismertessük a rendszeres testmozgás és az egészségtudatosság 

kapcsolatát, az elhízás és a korszerű táplálkozás, egészséges 

életmód és életvitel összefüggéseit. 

- Ismertessük a káros szenvedélyeket, szokásokat, a 

teljesítménynövelő szerek használatának veszélyeit. 

- Mutassuk be és a gyakorlatban alkalmazzuk a rendszeres 

fizikai aktivitás és sport hatását a szervezetre. 

- Ismertessük az érzelem-, feszültségszabályozás és agresszió 

megelőzését a sport, a mozgással járó tevékenységek révén. 

- Diákköri tevékenységek révén a tanulók tapasztalják meg az 

egyéni felelősség és döntés jelentőségét az egészséges életvitel 

és a szabadidős tevékenységek megvalósításában. 
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8.10.9.Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás 

megfelelő módon segíti a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban. 

A szűkebb és tágabb környezetünkben ilyen helyzetben élőkért végzett önkéntes 

feladatvállalás fontos személyiségfejlesztő hatással bír. 

Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési 

feladat: a tudatos, felelősségteljes állampolgári lét alapvető velejárója. 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam 

- Jelenjen meg a tanuló személyiségében a szolidaritás érzése. 

- Legyen érzékeny mások helyzete iránt. 

- Alakuljon ki az összetartozás érzése. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Alakuljon ki segítő magatartás a fogyatékkal élők iránt. 

- Tudatosuljon az együttműködés és az egymásra figyelés fontossága. 

- Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű társak iránt. 

Programterv 

Évfolyam 5-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- társadalmi 

felelősségvállalás és 

szolidaritás 

 

- önkéntes feladatvállalás 

másokért 

 

- összetartás és együttérzés 

- Ismertessük a hátrányos helyzet fogalmát. 

- Példákon keresztül mutassuk be a társadalmi felelősségvállalás 

fontosságát, a másokért érzett szolidaritás jelentőségét. 

- Ismertessük, hogy mit jelent fogyatékkal élni. 

- A segítő magatartás kifejlődése érdekében szervezzünk olyan 

diákkört, melyben beteg, idős emberek élethelyzetén javíthatunk. 

- Az együttműködés, egymásra figyelés képességének kialakítása 

érdekében élethelyzeteken keresztül mutassuk be az egyéni 

felelősség és a közös felelősségvállalás egymásra hatását. 

- Ismertessük a tágabb közösségért (kollégium, település) végzett 

önkéntes munka lehetőségeit és jelentőségét. 

8.10.10.Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A mai társadalmi, gazdasági helyzetben kitüntetett szerepe van a természeti környezet 

megóvásának. 

A kollégiumi diáknak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. 
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Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására, a környezet védelmét elősegítő tevékenységekre, közös cselekvésekre. 

Fejlesztési követelmények, 5-8. évfolyam 

- Váljon érzékennyé környezete állapota iránt és legyen képes a környezet sajátosságainak 

megismerésére. 

- Tekintse értéknek a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, fenntartható, 

harmonikus működését és jöjjön létre benne késztetés környezete értékeinek megőrzésére. 

- Fejlődjenek ki benne a harmonikus környezet iránti igények, környezetkímélő 

életmódhoz szükséges szokások és legyen motivált a környezet védelmét célzó közös 

cselekvésre. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Ismerje fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a 

környezetre káros tevékenységeket, és kerülje is el ezeket. 

- Legyen képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is 

figyelembe véve alakítani a kollégium belső és külső környezetét. Ne hagyja figyelmen kívül 

személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat. 

- Részesítse előnyben a természetes, újrahasznosítható anyagokat. 

- Legyen felkészülve a környezettudatos döntések meghozatalára, melyekben hasznosítsa 

a különböző tantárgyakban tanultakat. 

- Legyen felkészülve arra, hogy érvelni tudjon a környezetvédő megoldások mellett. 

- Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése. 

Programterv 

Évfolyam 5-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a természet és az emberi 

környezet egymásra hatása 

 

- természeti erőforrásaink 

védelme 

 

- ipari termelés és a 

környezet védelme 

 

- ’gondolkodj globálisan, 

cselekedj lokálisan’ 

- Ismertessük, és lehetőségeink szerint mutassuk be a környezetre 

káros anyagokat és tevékenységeket. 

- Mutassuk be (pl. természetfilm segítségével) az ember és 

természet egészséges együttélését. 

- A gyakorlatban szervezzünk természeti környezetet védő 

tevékenységeket, akciókat. 

- Mutassuk be az újrahasznosítható anyagok sokszínű 

felhasználhatóságát. 

- A tanulók adjanak számot az iskolában tanultak felhasználásával 

arról, hogy miként tudnának segíteni környezetük megóvásában. 

- Ismertessük a környezetkímélő életmód előnyeit úgy egyéni, mint 

a közösségre gyakorolt hatása alapján. 
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8.10.11.Pályaorientáció 

A kollégium olyan feltételekkel rendelkezik, melyek az öntevékeny tanulói cselekvések 

révén biztosítják a képességeik kibontakoztatását, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek 

megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát. 

A különféle szakkörökön, önképző körökön képessé válhatnak arra, hogy a számukra 

megfelelő pályaválasztásuk érdekében megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

A pályaválasztáson túl egyben felkészülhetnek a választott életpályára is. 

Fejlesztési követelmények, 5-8. évfolyam 

- Tudatosuljon a diákokban a pálya és a személyiség valamint a képességek és az 

adottságok összhangja. 

- Tudja összehasonlítani az egyes pályák szakmai, ergonómiai elvárásait, jellemzőit. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, ismerje saját 

képességeit. 

- Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit. 

- Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban. 

- Legyen képes megérteni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat. 

- Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit, alakítsa ki a megfelelő 

kommunikációs stílust. 

- Tudatosuljon benne, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is 

van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. 

- Rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott szakmájával, hivatásával kapcsolatban, 

munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. 

Programterv 

Évfolyam 5-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- tevékenységek és szakmák 

jellemzői 

 

- különféle életpályák 

bemutatása 

 

- a munka világa és 

jellemzői 

 

- továbbtanulási 

lehetőségek 

- Mutassuk be a különféle szakmákat és a betöltésükhöz szükséges 

képességeket, adottságokat, ergonómiai elvárásokat. 

- Önismereti teszt segítségével mérjük fel a tanulók 

személyiségjellemzőit, érdeklődési körét és ehhez kapcsolódóan a 

pályaválasztási lehetőségeit. 

- Mutassuk be, milyen pályaválasztási dokumentumok léteznek és 

azok hogyan használhatók. 

- Ismertessük és gyakoroltassuk az álláskeresés (bemutatkozás, 

interjú, pályázat írás stb.) különböző technikáit. 

- Mutassuk be, hogy a folyamatos tanulás, az újabb képzettség 

megszerzése mennyiben segíti a pályamódosítást, és 

munkanélkülivé válás esetén az újbóli elhelyezkedést. 
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6.10.12.Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A pénz világának, a helyes gazdálkodás alapvető szabályainak megismerésére a 

kollégium megfelelő helyet és lehetőséget biztosít a tanulók számára. 

Működése egyben megfelelő példát mutat arra, hogy miként kell és szabad a javakkal 

ésszerűen gazdálkodni, a fogyasztás szerkezetét a lehetőségekhez viszonyítva megfontolt 

módon kialakítani. 

Az egyéni és közösségi érdekek jól összehangolhatók a diák-önkormányzati munka révén. 

Gyakorolhatók a döntés és a felelősség egymásra hatásából adódó helyzetek. 

Fejlesztési követelmények, 5-8. évfolyam 

- Ismerje meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit. 

- Legyen tisztában az otthoni pénzügyi lehetőségekkel, korlátokkal. 

- Tanulja meg a különféle pénzkezelési technikákat. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Ismerje a társadalmi, gazdasági problémák kialakulásának okait. 

- Tanulja meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit. 

- Tudja alkalmazni a pénzkezelés különböző technikáit. 

- Tudatosuljon benne a munka jelentősége, mint a javak létrehozásának, illetve 

megszerzésének eszköze. 

- Legyen tisztában a vállalkozások szerepével, a kockázatvállalás fontosságával és 

veszélyeivel. 

Programterv 

Évfolyam 5-8 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 3 3 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a gazdaság működésének 

alapjai 

 

- a családi gazdálkodás 

 

- munka, fogyasztás és 

gazdálkodás 

 

- pénzkezelés technikái 

 

- vállalkozás és kockázat 

- A helyes családi gazdálkodás bemutatása különféle 

családszerkezetben. 

- Példákon keresztül ismertessük, milyen problémák adódhatnak a 

társadalomban a helytelen gazdálkodás miatt és ezek milyen 

következményekkel járnak. 

- Ismertessük és a lehetőségeknek megfelelően gyakoroltassuk a 

banki műveleteket (csekk kitöltése, bankkártya használata, 

pénzátutalás stb.). 

- Mutassuk be a munkával szerzett jövedelem és az ebből 

finanszírozható javak, szolgáltatások összefüggéseit. 

- Ismertessük a vállalkozás lényegét, alapvető formáit és a 

működési módjukat. 

- Példákon keresztül mutassuk be, mit jelent a kockázatelemzés, a 

kockázatvállalás, miért van ennek jelentősége, és melyek a 

veszélyei. 
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8.10.13. Médiatudatosságra nevelés 

A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. 

A diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és 

hagyományos médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. 

A médiatudatosságra nevelés során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás 

kialakításának és fejlesztésének meghatározó jelentősége van valamennyi korosztály 

számára. 

Fejlesztési követelmények, 5-8. évfolyam 

- Tudjon különbséget tenni a médiatartalmak között. 

- Ismerje a reklám szerepét, jelentőségét, előnyeit és veszélyeit. 

- Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és 

egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához. 

- Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására. 

- Ismerje a reklám hatását a fogyasztásra. 

- Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és 

egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. 

- Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának és 

felhasználásának szabályait. 

- Tudatosuljanak az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet, 

számítógépes játékok) és egyéb veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek. 

Programterv 

Évfolyam 5-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 1 1 1 1 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a média társadalmi szerepe 

 

- a reklám és a fogyasztás 

összefüggése 

 

- a médiatartalmak és a 

valóság összefüggése 

 

- az internet használatának 

szabályai, a helyes etikai 

magatartás és felelősség 

 

 

- Ismerkedés a hagyományos médiával a különféle 

folyóiratokon, kiadványokon keresztül. 

- Az elektronikus médiák (internetes ismeretterjesztő oldalak, e-

book stb.) használatának gyakorlása. 

- Reklámok céljainak, hatásainak bemutatása különféle (pozitív 

és negatív) példákon keresztül. 

- Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a hagyományos 

média és az internet használat esetében. 

- Gyakoroltassuk különféle ismeretek hozzájutásának módjait az 

internetes keresők segítségével. 

- Az adatbiztonság szabályainak, megteremtési lehetőségeinek 
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- a számítógép, az 

internetfüggőség veszélyei 

ismertetése. 

- Az internet- és játékfüggőség kóros hatásainak bemutatása. 

 

8.11.A nevelőmunka ellenőrzési rendje 

 

A kollégiumvezető ellenőrzi a kollégiumi nevelőmunkára vonatkozó alapdokumentumok 

érvényesülését, határozatok végrehajtását. Tapasztalatait megbeszéli az érintett 

nevelőtanárokkal, segítő szándékú útmutatást ad a további munkához. 

Kiemelten vonatkozik pályakezdő, vagy a kollégiumi nevelőmunkában gyakorlatlan nevelők 

munkájának segítésére.  

Ellenőrző munkáját úgy tervezi, hogy kiterjedjen a csoportfoglalkozásokra, tanórákra, 

szakkörök munkájára, a reggeli ébresztésre, a napi munka ellenőrzésére is.  

A részletes, pontos időkezdéseket a mindenkori Házirend tartalmazza, amelyet rendszeres 

felülvizsgálunk, ha kell, módosítunk.  

 

8.12.A kollégiumi nevelőtanár feladatai 

 

Egy-egy tanulócsoport pedagógiai, nevelési irányításáért, vezetéséért felelős. Ezen belül 

konkrétan: 

- a tanuló lelki, erkölcsi fejlődéséért 

- tanulmányi munkájáért 

- általános műveltségük gyarapításáért 

- egészséges életmódjáért 

- magatartásuk, magaviseletük kultúrált fejlesztéséért 

- életpályára való felkészítés 

- ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért csoportján belül 

- segíti, megszervezi a tanulmányi munkát  

- ellenőrzi a felkészülést 

- megismeri tanulói családi körülményeit  

- kapcsolatot tart a szülőkkel, osztályfőnökökkel, szaktanárra. 

- irányítja, szervezi, segíti a csoport és a diákönkormányzat fejlődését, 

- ellenőrzi a tanulói által használt helyiségeket, a tanulók felszerelésének, személyes 

tulajdonukat képező tárgyaiknak rendjét, tisztaságát, a tanulók ápoltságát 

- a tanév elején elkészíti saját csoportjára vonatkozó éves, részletes munkatervlét az 

előző év munkájának helyzetelemzése alapján.  

- munkájára a munkaterv alapján havi ütemezésben végzi 

- törekszik – a fokozatosságot szem előtt tartva – mind szélesebb teret biztosítani a 

tanulói öntevékenységnek, kezdeményezésnek. 

- felelős a harmónikus tanár-tanuló viszony, a családias, meleg légkör 

megteremtéséért a csoporton belül. Továbbá csoportja, a többi csoport és a 

kollégiumi közösség közötti baráti, szeretetteljes viszony kialakításáért. Nem a saját 
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presztízséért, hanem a tanulók egészséges, harmonikus testi-lelki fejlődéséért, jó 

közérzetéért munkálkodik. 

- munkájáról, megfigyeléseiről, a tanulókról szerzett pedagógiai tapasztalatairól 

feljegyzéseket készít folyamatosan. Hetente kiírja az iskolai érdemjegyeket. 

félévkor és év végén elemző értékelést készít.  

- kiemelt figyelmet fordít a tanulók minden munkájának rendszeres következetes 

ellenőrzésére, értékelésére. 

- rendszeresen tartja a kapcsolatot a tanulók osztályfőnökeivel és szaktanáraival.  

- munkaidejét az igazgató és a kollégiumvezető által jóváhagyott munkaidő beosztás 

szerint végzi.  

 

 

8.13.Az otthonjelleg erősítése 

 

A kollégium az ott lakók második otthona. Az otthonosságot megköveteli az egyén iránti 

személyre szóló figyelmet a nevelőtanárok részéről. Az otthonosság érzésének megalapozása 

érdekében együttérzéssel készítjük elő a kollégiumba először bekerülő fogadását. Az elsős első 

kollégiumi évét kezdő tanuló egyéni nehézségeit megértéssel kezeljük, a pedagógiai alap 

szükséges és a tanulók által igényelt segítség megadásával erősítjük bennük a védettség tudatát.  

Arra törekszünk, hogy a tanulók között szeretet és bizalomteljes viszony alakuljon ki, hogy 

fejlődjenek, erősödjenek a társas kapcsolatok.  

Az otthonosság folytonos erősítése megköveteli a tárgyi feltételek szüntelen javítását. 

Természetesen a feltételek javítása mellett hasonló igényességgel kell megkövetelni a 

kialakított esztétikus környezet megóvását, állagmegőrzését is. A nevelés folyamatát a diákok 

iránti felelősség és szeretet hassa át. Ismerni kell a növendékek törekvéseit, vágyait, véleményét 

a tanulásról, munkáról a másik nemről, a jövőről és önmagáról. 

A nevelői szeretetnek az igazságosság és a segítőkészség éppúgy jellemzője, mint a követelés. 

Az elnéző szeretettel ugyanis visszaélnek a tanulók, a gyengédséget gyengeségnek, a megértést 

minden megengedésének tarthatják. A nevelőtanári munkához nagyfokú türelemre van 

szükség. Olyan türelemmel kell rendelkezniük, amelyben erő, bizalom és szigor egyaránt benne 

található. A jó szándékú közeledés szükséges tanulóink problémáinak megoldása érdekében.  

Helyzetünkből adódóan megismert intimitások diszkrét kezelése, a bizalmas beszélgetés 

stílusának megválasztása, az ügyes háttérbe húzódás mind-mind a pedagógiai tapintat körébe 

tartozik. Pedagógiai tapintaton a helyes cselekvés iránti érzéket, a jól megválasztott stílust, az 

elfogadható viszonyokat értjük, amikor a tanár és növendék tudja hol a határ. A megfelelő 

nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése alapvető feladat.  A tanár-diák kapcsolatban 

meghatározó a kétoldalú bizalom.  

 

8.14. Értékelési hagyományok 

 

A pedagógiai folyamat elengedhetetlen része a tanár, tanuló számára az ellenőrzés, értékelés. 

Az ellenőrzést folyamatosan alkalmazzuk. Az értékelés révén fogalmazhatjuk meg a feladatok 
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teljesítése, a kollégiumi nevelés esetén a tanulmányi teljesítményeknek és a nevelési 

eredményeknek a szintjét.  

Az értékelés alapelvei: 

- az értékelés legyen tárgyilagos, igazságos. 

- történjen nyilvánosan 

- tanúsítson tartós motivációt 

- az értékelés történjen szóban és írásban 

- figyelembe kell venni a diákok véleményét.  

Az értékelést a nevelőtanárok végzik.  A szóbeli értékelés a heti csoportfoglalkozáson történjen. 

Jelentős rontást vagy javulást ekkor is lehet arásban rögzíteni és erről a szülőt is kell értesíteni. 

(Különösen indokolt a téli és tavaszi szünetet megelőzően tájékoztatni írásban a szülőket.) 

Értékelésnél figyelembe vesszük: 

- a diákok érdemjegyeit, vagy osztályzatait 

- a hálók rendjét, ami az ügyeletes tanárok napi ellenőrzésén alapszik.  

- liturgikus élet 

- a tanulók aktivitását, amit a csoport életében, önálló munkában kifejt 

- jutalmazás, büntetés 

A kollégium nagyon szoros egységben él az iskolával, ennek megfelelően a 

személyiségfejlesztésben, a közösségfejlesztésben, a hagyományteremtésben, hagyományok 

ápolásában együttesen veszi ki részét. 

A kollégium vallási kulturális élete átsugárzik az iskola szellemiségére, jelentős pluszt adva 

hozzá. 

 

8.15.A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái 
 

A kollégium nevelési-oktatási feladatait úgy tudja megoldani, ha együttműködik az iskolával, 

osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, és a szülőkkel. Tényleges együttműködést kell 

megvalósítani, igényelve: a kölcsönös rendszeres tájékoztatást, a kollégiumi követelmények 

ismeretét, és otthoni alkalmazását, rendszeres kapcsolattartást a szülőkkel. Kirívó esetben a 

család látogatása is szükséges lehet. Rendszeresen tartunk szülői értekezleteket és fogadó 

órákat. A szülői értekezletek közötti időszakban-levélben értesítjük a szülőket a tanulók 

tanulmányi teljesítményéről, a szilenciumi tevékenységéről, iskolai és kollégiumi 

viselkedéséről. Telefonon bármikor érdeklődhetnek, kereshetnek bennünket. Igény és szükség 

esetén személyesen is rendelkezésükre állunk, hogy a gyermek érdekében konzultáljunk. Ha a 

gyermek viselkedésében rendkívüli változást észlelünk (negatív irányban) azonnal értesítjük a 

szülőt/gondviselőt. A pozitív irányú változásokat dicsérettel jutalmazzuk.  

 

A nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői 

ház és a pedagógus közösség együttműködése. 

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

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

pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az intézményi nevelés egysége, és ennek 

nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 
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A gyermekek, diákok és a pedagógusok együttműködésének formái:   

  

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

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

 Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta 

egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az 

osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat. 

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

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

nevelőtestülettel. 

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

folyamatosan tájékoztatják. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 Családlátogatás 

 Szülői értekezlet  

 Fogadó óra  

 Írásbeli tájékoztató  

 Közös kirándulások 

 Pályaválasztási tanácsadás 

 Közös lelki nap 

 Közös zarándoklatok 

  Plébániával közös programok 

 

A szülők részéről elvárhatjuk: 

 Aktív részvételt az iskolai, kollégiumi rendezvényeken, 

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

 Őszinte véleménynyilvánítást, 

 Együttműködő magatartást, 

 Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést, 

 Érdeklődő, segítő hozzáállást. 

 

8.16.Gyermek- és ifjúságvédelem 
 

A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységet a kollégium az iskolával szorosan 

együttműködve látja el. Ezt az indokolja leginkább, hogy a kollégiumban kizárólag az iskola 

tanulói laknak. A nevelők napi kapcsolatban vannak a gyermekvédelemmel foglalkozó 

kollégával, aki mindig szívesen segít a problémák megoldásában. Felvilágosító előadásokon 

rendszeresen részt vesznek kollégistáink  
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Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerültek. 

A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem tudja, 

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

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

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

körülmények között élőket.  

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi 

megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. Megvédi őket 

az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől.  

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

nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt. Ezekre 

a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása, 

megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalni kell a fokozott törődést a 

tanulóval.  

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

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

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

Ezt a tevékenységet a gyermekvédelmi felelős koordinálja. Folyamatos kapcsolatot tart az 

osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével és az osztályfőnökökkel. Családlátogatáson vesz 

részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. Kapcsolatot tart a különböző gyermekvédelmi 

szervezetekkel.  

8.17.Egészségre nevelés és környezeti nevelés 

 

A kollégiumi életvitel célja, hogy felkészítse a kollégistákat az egészséges életmód, életviteli 

szokások tudatos felépítésére, gyakorlására, az ezekhez szükséges ismeretek megszerzésére. 

Alakuljon ki az egyéni és a kollégiumi közösségi életritmushoz igazodó napirend, legyenek 

képesek tevékenységeiket egészséges, nyugodt körülmények között folytatni. A kollégium 

különböző tereinek rendezésével, csinosításával, díszítésével készüljön fel a lakókörnyezete 

esztétikus és kellemes kialakítására. 

Segítsük a kollégistát problémái megoldásában, konfliktusai kezelésében. Válsághelyzetben 

nyújtsunk támaszt. Adjunk módot arra, hogy elsajátíthassa a mindennapi élet során adódó ügyei 

intézésének, érdekei érvényesítésének jogszerű és eredményes módjait. 

Segítsük megtanulni, hogyan kerülheti el a környezete egészséget, biztonságot veszélyeztető 

helyeit, helyzeteit. Legyenek megfelelő ismeretei ahhoz, hogy elutasíthassa a káros 

függőséghez vezető szokásokat. 

Támogassuk felkészülését az önálló életvitelre, az önellátásra, a családi életre, valamint - 

nemektől függetlenül - a családi munkamegosztásra, ezzel együtt a háztartási gazdálkodásra, a 

családi pénzgazdálkodásra. A párválasztással, barátsággal, szerelemmel, családteremtéssel, a 

gyermekgondozással és gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretek is fontos szerepet kapnak. 

A kollégiumokban folyó környezeti nevelés célja, hogy felkészítsen a fenntartható, környezettel 

harmonikus életvezetésre. 

Mutassuk meg a természet és az emberi környezet értékeit, esztétikumát, az ember és 

környezete harmonikus kapcsolatának lehetőségeit, és törekedjünk arra, hogy mindezt 
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örömforrásként élhessék át. Képessé kell tennünk tanítványainkat a környezetet terhelő 

tevékenységek felismerésére, ezek csökkentésére, a környezeti problémák és konfliktusok 

kezelésére, lehetőség szerinti megoldására. Ehhez ökológiai alapokon nyugvó, tényszerű és 

alkalmazható ismeretekre van szükség. Ösztönözzük a tanulókat a környezet védelmére, arra, 

hogy tartózkodjanak környezetük káros terhelésétől, utasítsák el mindazt, ami környezetünk 

állapotát rontja. Tegyük világossá, hogy környezetünk használata életvezetésünk meghatározó 

része, a környezetünkkel való kapcsolatunk jelentősen befolyásolja közérzetünket, életünk 

kilátásait, minőségét. Törekedjünk a kollégista pozitív jövőképének kialakítására. 

 

Egészségnevelési program 

 

1. Alapelve, célja: 

 Segítse a gyermekeket a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, 

az egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

 Fejlessze az életvezetési képességeket. 

 Fejlessze a gyermekek, tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 

 Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 

 Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 

 Valósítsa meg a mindennapi testedzést. 

 Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 

2. Területei: 

 a) Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: 

 Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 

 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében, 

 Öltözködés, 

 Higiénia, tisztálkodás, 

 Ésszerű napirend kialakítása. 

 Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a nevelésben, 

 b) Szűrővizsgálatok: pl: gerincvizsgálat, szemészet, fogászat, stb. 

 c) Egészségnevelési nap, verseny szervezése. 

 

3. Az egészségnevelés színterei: 

a) Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

 Példamutató iskolai hatás 

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

 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

 Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: reggeli 

elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés, stb., 

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

összeállításában való részvétel, 

 Az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítő élelmiszerek árusítása, 

 Iskolai médiumok „egészség” rovatai. 
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9.Legitimációs záradék 

 

9.1.A pedagógiai program módosítása indokolt: 

 

- ha a nevelőtestület más program bevezetéséről dönt, 

- ha a Hajdúdorogi Főegyházmegye, mint fenntartó módosítást javasol, 

- ha az intézményben olyan átszervezésre kerül sor, mely a indokolttá teszi 

-  a program rendszeres, folyamatos értékelésének eredményeként a fejlesztés (változás) 

indokolttá válik. 

 

9.2.A módosítás előterjesztése: 

- jogszabály, illetve tartalmi változás, módosítás esetén, ha az indokolt és a fenntartó előírja, 

- a tagintézmények nevelőtestületei által történő kezdeményezés - ha azt a teljes 

nevelőtestület minősített többsége (50%+1fő) támogatja, 

- az intézmény igazgatójának kezdeményezésére, - ha azt a teljes nevelőtestület minősített 

többsége (50%+1fő) támogatja, 

 

9.3.A Knt. értelmében a pedagógiai program elfogadásában az alábbi fórumok  vettek 

részt: 

 

 
1. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,  

Kollégium pedagógiai programját az óvoda nevelőtestülete megismerte és elfogadta. 

 

 

Hajdúdorog, 2017.június 15. 

 

        ___________________ 

           tagintézmény vezető 

  

        
2. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,  

Kollégium pedagógiai programját az óvoda szülői szervezete megismerte és elfogadta. 

 

Hajdúdorog, 2017. június 15. 

 

        ___________________ 

                 képviselő 
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3. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,  

Kollégium pedagógiai programját az általános iskola  nevelőtestülete megismerte és elfogadta 

 

Hajdúdorog, 2017.június 15. 

 

        ___________________ 

           tagintézmény vezető 

 
4. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,  

Kollégium pedagógiai programját az általános iskola szülői szervezete megismerte és elfogadta. 

 

 

Hajdúdorog, 2017. június 15. 

 

          ___________________ 

           szülői választmány elnöke 

 

 
5. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,  

Kollégium pedagógiai programját az általános iskola diákönkormányzata megismerte és elfogadta 

 

 Hajdúdorog, 2017. június 15.        

       ______________________ 

               DÖK elnöke 

 

 
6. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,  

Kollégium pedagógiai programját a középiskola és a kollégium nevelőtestülete megismerte és 

elfogadta. 

 

Hajdúdorog, 2017. június 15. 

 

 

        ___________________ 

           intézményvezetővezető 

 
7. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,  

Kollégium pedagógiai programját a középiskola és a kollégium diákönkormányzata megismerte 

és elfogadta 

 

Hajdúdorog, 2017. június 15. 

 

        ______________________ 

               DÖK elnöke 
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8. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,  

Kollégium pedagógiai programját a középiskola szülői szervezete megismerte és elfogadta 

 

         

Hajdúdorog, 2017. június 15. 

 

                      ___________________ 

          szülői választmány elnöke 

 
 

 

9. A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,  

Kollégium pedagógiai programját a fenntartó Hajdúdorogi Főegyházmegye képviselőjeként 

megismertem és jóváhagyom. 

 

 

Hajdúdorog, 2017.június 15. 

 

        ______________________ 

               Kocsis Fülöp  

            érsek, metropolita 
 

 

 

 

 

 


