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1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

„»Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok őket, 

mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek:  

aki nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda. « 

Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket.”  

(Mk 10.14B-16.) 

 

1.1. Az intézmény működésének törvényi alapja: az Alapító Okirat 
 

Az intézmény neve: 

CONSTANTINUM KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, 

TECHNIKUM, KOLLÉGIUM 
Típusa: 

Címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor u. 2. 

Tel: 76/ 431-786 

Fax: 76/ 431-786 

Internetes elérhetőség: www.constantinum.hu 

 e-mail: constantinum@constantinum.hu  

 

Telephelyei: 

 Kiskunfélegyháza 

 Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégi-

um Gimnáziuma Petőfi S. u. 2.  

 Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégi-

um Technikuma Petőfi S. u. 2. 

 Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégi-

um Móra Ferenc Általános Iskolája Oskola u. 1. 

 Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégi-

um Móra Ferenc Általános Iskolája Jókai u. 3. 

 Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégi-

um Óvodája  Arany J. u. 10.  

 Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, technikum, Kollégi-

um Kollégiuma                                                                                                Petőfi S. u. 11.  

 Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégi-

um Kollégiuma Jókai u. 4-6. 

 Constantinum Sportcentrum Jókai u. 4-6. 

 

 

Az intézmény alapítója, fenntartója és működtetője:  

  Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata 

  1085 Budapest, Mária u. 20. Postacím: 1447 Budapest, Pf. 574. 

  Telefon: 06-1-266-0519 Fax: 06-1-266-0528 

 

Az alapítás kelte: 1908; (újraalapítása 1992) 

 

Az alapító okirat kelte: 1992. júl. 11. 

A módosított alapító okirat kelte: 2020. 05. 11. 

A működés kezdete: 1992. júl. 11. 
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Az intézmény működési területe: Az intézmény országos beiskolázású. A nem helybeli tanu-

lókat saját kollégiumában helyezheti el. 

 

 

 

Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: közös igazgatású köznevelési intézmény 

Működésének jellege: nappali; kollégiumban napi 24 órás ellátás; 

Az engedélyezett évfolyamok száma, tanulólétszám: 

 

 

Felügyeleti szerve: 

 ● a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata, mint Fenntartó 

 ● a MKPK PT Oktatási Bizottsága, mint Egyházi Főhatóság 

 ● Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

 

 

Az intézmény kódszáma (OM azonosító): 063879 

 

 

 

1.2. A Pedagógiai Program (PP) törvényi háttere 
● Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

● Nkt. – A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

● 5/2020 (I.31.) Korm. rendelet  

● A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2012. évi  

CXXIV. törvény 

● A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami  

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény [MK 2012/164. (2012.  

XII.7.)]  

● 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

● Közalkalmazotti törvény (1992. évi XXXIII. törvény) 

● Egyházi Törvénykönyv (CIC) 

● II. Vatikáni Zsinat dokumentumai 

● A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezeté-

séről és alkalmazásáról 

● A 100/97. kormányrendelet az érettségi szabályozásáról 

● A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII.22.) 

OM rendelet 

● A 36/2009. (XII.23) OKM rendelet (Kollégiumi nevelés országos alapprogramja) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 
● A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú  

EMMI rendelet 

● 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,  

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

● A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013.(II.26) EMMI rendelet 

● Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő  

intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról  

30/2012.(IX. 28.) EMMI-rendelet 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
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● A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó in-

tézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szó-

ló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 
● 38/2007. (XI. 13.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló  

40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 
● A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről 331/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet 
● Kormányhatározat Az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó  

szabványok felülvizsgálatáról 1357/ 2011. (X.28,) 

 

1.3. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala, hatályba lépése, ellenőr-

zése, felülvizsgálata 
Törvényi háttér:  

26§: A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai prog-

ram szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető 

hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.  

A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 

(2) Az iskola pedagógiai programjának részeként, ha e törvény másként nem rendelkezik, a 

miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv meg-

nevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendel-

kezik a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások idő-

kerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. 

A kollégium az érdekelt iskola pedagógiai programját figyelembe véve készíti el a pedagógiai 

programját, amely jelen pedagógia program mellékletét képezi. 

(5) Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől 

felmenő rendszerben vezetheti be. 

 

70§: (2) A nevelőtestület 

a) a pedagógiai program elfogadásáról, dönt 

(5) A szülő joga különösen, hogy  

a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást 

kapjon az abban foglaltakról, 

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes 

és érdemi tájékoztatást kapjon. 

A Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium ele-

get téve a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott kívánalomnak – az alábbi módo-

kon biztosítja – a program fenntartói elfogadása után – a program nyilvánossá tételét: 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető az 

iskola honlapján (www.constantinum.hu) 

2. A program teljes terjedelmében megtekinthető az iskola igazgatójánál és/vagy az igazgató-

helyetteseknél, az iskolai könyvtárban, az iskola irattárában, a fenntartónál.  

3. Elektronikus formában megkapják a programot óvodánk és iskoláink pedagógusai, és a 

Szülői Közösség tagjai. 

 

A PP jóváhagyása, érvényessége: 

1. A Pedagógiai programot a nevelőtestület készíti és fogadja el.  

2. A Pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni 

a fenntartó, illetve a működtető egyetértését. 



9 

 

3. A Pedagógiai programot az Szülői Közösség és a DÖK a törvények megfelelően  

véleményezi. 

4. A Pedagógiai programot az intézmény fenntartója hagyja jóvá.  

5. Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagó-

gia program alapján. 

6. A pedagógiai programban található módosított helyi tanterv 2020. szeptember 1. napjától 

lép életbe az első, ötödik és kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben 

kerül bevezetésre, és lép életbe.  

7. Visszavonásig érvényes. 

 

A PP értékelése, felülvizsgálata: 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a nevelőtestü-

let folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógia prog-

ramban megfogalmazott általános célok és követelmények az évre a munkatervben  

rögzített és elhatározott megvalósulását. 

 

1.4. Az intézmény bemutatása, küldetésnyilatkozat 
A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata Kiskunfélegyházán a 

Constantinum Intézményben 1908. szeptember 8-án kezdte meg nevelő-oktató munkáját, és 

40 éven át fejlesztette az elemi iskolától a szakiskoláig és tanítóképzőig. Országos hírű, egye-

dülálló mezőgazdasági leánynevelő iskola működött itt. Kodály Zoltán által méltatott énekka-

ra volt az iskolának.  

1948-ban az államosítások és rendszerváltás következtében az iskolát fenntartó nővéreknek 

távozniuk kellett. Falvakban, tanyákon vállalták mint tanítók a munkát, vagy külföldre távoz-

tak. 

44 évi szünet után 1992. szeptember 1-jén újra indult a kalocsai nővérek által vezetett intéz-

mény. Először csak egy kis iroda, 10 fős kollégium és háziasszony-képző nyílt meg, melyben 

az érettségizett leányok pszichológiai, pedagógiai és gyakorlati (főzés, varrás, idegenvezetés 

stb.) ismereteket sajátíthattak el.  

1994-ben kezdte meg életét a napközi otthonos óvoda. 1997. július 1-jén visszakapta a Móra 

Ferenc Általános Iskolát a Társulat. A kis kollégiumot 100, majd 144 fős kollégiummá növel-

ték. 2000. augusztus 1-jén a tevékenységi kört kibővítették. Egy katolikus, emelt szintű nyelvi 

és informatikai oktatást biztosító, 4 éves gimnázium nyitotta meg kapuit. A 4 évfolyamos 

képzés mellett 2004. szeptember 1-jétől az elsők között csatlakozott az 1+4 évfolyamos nyel-

vi előkészítős osztályt is indító iskolák közé a katolikus gimnázium. Így az óvodás kortól az 

érettségiig tervezett, átfogó képzést valósít meg keresztény szellemiségben, a klasszikus ér-

tékrend és általános emberi tudáskincs átadásával az iskolafenntartó rend.  

2005. szeptember 1-jétől informatikai szakközépiskolával, illetve 2008-tól szakképzéssel szé-

lesedett a képzési profil, majd 2016-tól szakgimnáziumi, 2020-tól technikumi képzés zajlik az 

óvodai, általános iskolai és gimnáziumi nevelés-oktatás mellett.  

Az iskolánk döntő szerepet vállal a Kalocsa-Kecskemét illetve környező egyházmegyék fia-

taljaink nevelésében. 

Bekapcsolódunk a város kulturális életébe és bízunk abban, hogy iskolánk Kiskunfélegyháza 

és környéke iskolarendszerének szerves része. Munkánkat, erőfeszítéseinket mindenki szere-

tetébe ajánljuk: 
„A tudás szeretet nélkül sohasem hatol be a lét rejtett titkaiba.” (T. Merton) 

Intézményünkben az Egyház az üdvösséget szolgáló küldetését azzal teljesíti, hogy a ránk 

bízottaknak részük lehet az igazságnak és a kegyelemnek isteni ajándékában. A katolikus is-
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kolában meghatározó jelentőségű, hogy a világról, a valóságról szóló ismereteket keresztény 

felfogásra építi. 

A nevelés és az oktatás szoros egységben van. A nevelés nemcsak szavakkal történik, hanem 

példaadással, életünkkel, ahogyan a hétköznapokon viselkedünk és gondolkodunk. A gyer-

mek azt az életstílust sajátítja el, amit a közvetlen környezetében lát – otthon a szülőktől, az 

iskolában a tanároktól. Nevelésünk kiemelt feladata, hogy évezredek kincsét adja tovább az új 

generációknak. Ez páratlan lehetőség a jövő pozitív formálásához. Hivatásunkhoz tartozik a 

múlt ismerete és szeretete, a jelen és jövő – Isten és az évezredes emberi értékeket tisztelő 

ember – építése. 

Fontos feladatuk, hogy reményteljes, szeretetre épülő, mégis reális és megvalósítható jövőké-

pet tudjunk adni tanulóinknak. Hitünk szerint minden gondolatunknak, szavunknak, tettünk-

nek örök jövője van. Intézményünkben ezt a végtelen, örök távlatot nyitjuk meg a gyermekek, 

fiatalok előtt. 

Szeretnénk tartalommal megtölteni a hétköznapokat és ünnepeket, bízva abban, hogy Isten 

áldásával elérjük céljainkat! 

 

Rendünk jelmondatait mottóként választjuk munkánkhoz: 

„Mindenkinek használni, senkinek sem ártani!” (Fourier Szent Péter) 

„Minden lehető jót gyakorolni!”  (Le Clerc Boldog Alix) 

 

 

2. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA 

(Óvodánk nevelési programja a 3. sz. mellékletben található.) 

2.1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei  
 

Intézményünk értéknek tekinti az egyén, az individuum kiteljesedését.  

Meggyőződésünk, hogy az egyén boldogulása, személyiségének kibontakozása természeti és 

társadalmi környezetével kölcsönhatásban Isten áldásával lehetséges. Ezért tanulóink egyéni-

ségének kiteljesedését szűkebb és tágabb környezetének megismerésével, szabályainak betar-

tásával, elfogadásával, illetve az azokhoz való tudatos igazodással látjuk megvalósíthatónak. 

Így nevelőmunkánk során az egyéni képességek minél magasabb szintű kibontakoztatásával 

egyenértékűnek valljuk a közösségi értékek kialakítását, az egyén és Isten, az egyén és a 

társadalom, az ember és természeti környezete közötti harmonikus kapcsolat alapjainak lera-

kását. Alapelveink közé tartozik a keresztény élet Tízparancsolatának betartása, betartatása. 

Ennek megvalósítása csak tudatos nevelő munkával lehetséges. Tradícióink alapján ma is a 

következetes rend, a tanulókkal szemben támasztott világos követelmények és a gyermek 

személyiségét, képességeit szem előtt tartó humánus pedagógia ötvözése a fő törekvésünk. 

A követelmények, a kor társadalmi igényeinek gyors változása, hagyományos alapelveink 

mellett szükségessé tette, hogy munkánkban legyünk rugalmasak, alkalmazkodjunk a változá-

sokhoz. A szülői igények megismerése, tanulóink egyéniségének tiszteletben tartása is meg-

követeli, hogy figyeljünk szándékaikra. Fontosnak tartjuk az intézményben élők között a sze-

retetteljes légkör kialakítását. 

Az intézmény, mint befogadó intézmény vállalja a sajátos nevelési igényű, és a beilleszke-

dési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulók specifikus ellátásához nélkülözhetet-

len többletszolgáltatások biztosítását a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógype-

dagógus foglalkoztatását, a kiegészítő pedagógiai szolgáltatásokat: fejlesztő, korrekciós, habi-

litációs, rehabilitációs és terápiás célú gyógypedagógiai ellátást. 
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A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe veszi az egyes tanuló sajátos nevelési 

igényét, sérülés specifikus szükségletét és ennek érvényét szerzi az egyedi sajátosságokhoz 

igazított differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalmazásával. 

 

 

 

 

 

2.2. Az intézményi élet nagyobb csoportjainak, közösségeinek értékei, alapelvei 
 

2.2.1. Tanítványképünk 

 

A tanítványaink formálását az Úristen bízta ránk, ez a háttere felelősségünknek és a diákok 

megbecsülésének. 

Egy iskola tanulóifjúsága különböző társadalmi rétegből, családi háttérből gyűlik össze. Ép-

pen ezért nagyon türelmesnek kell lennünk, ha a kereszténységből fakadó követelmények 

teljesítésére törekszünk. Legfontosabb, hogy a diákok elfogadják és befogadják iskolánk 

felelősen kialakított célkitűzéseit, és ne akadályozzák annak megvalósítását, nyitottak legye-

nek a pozitív értékek felé. 

Nevelésünk céljai a következők: 

- aktív és minél elmélyültebb részvétel a katolikus vallású programokban, 

- belső igény a szépre, jóra, igazra,  

- felelős erkölcsi ítélőképesség és döntés az értékek mellett, 

- törekedés a testi-lelki egyensúlyra, 

- alapos, rendszeres és pontos munka, kitartás és hűség, a rábízott feladatok lelkiismeretes 

elvégzése, 

- nyitottság Istenre és a tudományok megismerésére, és nyitottság mások értékeinek elis-

merése, pozitív önmegvalósítással egységben, 

- tiszteletteljes emberi hangnem felnőttekkel, diáktársakkal, mindenkivel, 

- házirend felelős megtartása. 

 

Szeretnénk, ha diákjaink olyan felnőtté válnának, aki nem sodródik gondolkodás nélkül arra, 

amerre épp a körülötte lévő világ vinné, hanem  

 szereti Istent, embertársait és hazáját, 

 törekszik saját maga, társai és az őt körülvevő valóság megértésére, 

 odafigyel arra, ki ő, ki a másik 

 észreveszi, mi történik benne, körülötte, 

 kutatja, mi igazán fontos számára, milyen cél vonzza, s mi igazítja el döntéseiben, 

 törekszik a testi/fizikai és lelki fejlődésre egyaránt, 

 nem túléli, hanem átéli az életét, aki tudatos. 

Akit nem a félelem vezet, hanem 

 a gyors és biztonságot ígérő válaszok helyett vállalja a keresés kalandját, 

 nyitott, kérdez, 

 ki meri mondani azt, amit ő lát az igazságból, 

 keresi szavai és tettei összhangját, 

 szabad arra, hogy meghallja a másik igazságát, aki igazat mond. 

Aki nem fogyasztója annak a világnak, amiben él, hanem  

 teremtője, alkotója annak a világnak, amiben jó élni, s ezt nem ölbe tett kézzel várja  

másoktól, 
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 kész felelősséget vállalni az életéért, 

 döntései előtt mérlegeli önmaga és környezete érdekeit, aki felelős. 

Aki nem magányosan keresi a saját boldogságát, hanem  

 képes közös vonzó cél érdekében együttműködni másokkal, 

 tud figyelni, hozzátenni, elengedni, 

 elfogadni és adni, aki együttműködő. 

Akinek nem elég a megszokás kényelme, hanem  

 képes bátorságot venni a megszokottól való eltérésre, 

 kész adottságait kibontani, 

 kész alakulni, fejlődni, megújulni, 

 tud másokat lelkesíteni, aki alkotó. 

 

Mi ebben támogatjuk, erre bátorítjuk tanítványainkat.  

A fent leírtak kialakítása, a nevelés-oktatás folyamata nemcsak a tanítási órák keretében, ha-

nem az élet egyéb területén is folyik: lelkigyakorlatokon, kirándulásokon, szakkörökön, 

sportversenyeken stb. Folyamatosan törekszünk a tehetségek minél teljesebb körű feltárá-

sára, kibontakoztatására, fejlesztésére, valamint a gyengébb képességű vagy valamilyen ok-

ból rászoruló tanulók felzárkóztatására, egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésére. 

 

 

2.2.2. A pedagógusok 

 

A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő 

önérzettel, önfegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent, embertársakat és hazáját 

szerető emberré váljanak, a pedagógusnak is ilyennek kell lenni. Hiszen a katolikus iskola 

sajátos jellegének biztosítása, a szeretetteljes légkör megteremtése az ott tanítók tevékenysé-

gén és tanúságtételén múlik. 

Nyitottnak kell lenni, minden pozitív értékre, amelyet beépíthet saját életébe és nevelő-oktató 

munkájába. A szaktárgyaiban jól képzett legyen. Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás, a 

rácsodálkozás a kultúra szépségére, amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkában. Ez 

a munka önfegyelmet és önismeretet igényel. A keresztény pedagógus számára nélkülözhetet-

len a hitéletben való elmélyülés, amely segítségével erőt meríthet munkájához. Empatikus 

készsége fejlett. 

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

érezni, melyik diáknak van szüksége szerető személyes beszélgetésre, és melyiknek határozott 

utasításra. A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít, mindezt úgy kell tennie, hogy 

igazodjon a diákok jogos igényeihez, életkori sajátosságaihoz, hogy ne elriasszon, hanem ma-

gához hívjon. Tudatában vagyunk annak, hogy pedagógiai munkánk akkor lesz igazán haté-

kony, ha egymás között keressük a kölcsönös megértés és a közösségépítés lehetőségeit. Sze-

retetben, odafigyeléssel és csak együtt, igazi nevelőközösségé, barátokká válva tudjuk elérni 

nevelési céljainkat. 

 

 

2.2.3. A szülők 

 

Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. Hálásak va-

gyunk azért a bizalomért, amellyel a kedves szülők legféltettebb kincsüket, gyermeküket bíz-

zák ránk. Az iskola egyházi szelleme csak akkor teljesedhet ki, ha a szülők is közösséget al-

kotnak. Az iskola és a szülők optimális esetben egymást kiegészítő tevékenységet folytatnak. 

Az iskola nem veheti át a szülők feladatát, gyermekük nevelését, mert a gyermeknevelés sajá-
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tosan övék. A szakmaiságért, a pedagógiai munkáért elsősorban az iskola felelős, természete-

sen meghallgatjuk, mérlegeljük a szülők véleményét is. 

Az iskola elvárja a szülőktől, hogy gyakorolják kereszténységüket, de legalább tisztelettel 

elfogadják az iskolában folyó nevelést. Ne neveljék az ellen, hanem tevékenyen, erkölcsileg 

és anyagilag (ha lehetőségük engedi) támogassák azt. Az iskolával kapcsolatos problémákat 

őszintén és közvetlenül az illetékeseknek tárják fel. Indokolatlanul ne vonjanak be külső sze-

mélyeket ebbe. Az iskola feladata, hogy a jogos problémákra mindenkor mindenki megnyug-

tató megoldást találjon. 

Az iskola igyekszik a szülőkkel mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési alapelveit. 

Ennek eszköze a folyamatos kapcsolattartás (szülői értekezlet, fogadóórák, előadások, konfe-

renciák, levelek, személyes beszélgetések, nyitott napok és nyitott hétvégi programok, közös 

rendezvények), amelyek viszont akkor érhetik el céljukat, ha a szülők élnek a lehetőségekkel. 

 

 

2.3. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka célja 
 

A pedagógiai programunk megvalósításához alkalmazott tanterveinkben megjelenő értékek, 

az alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálja, 

hogy a tanulók adottságaikhoz mérten tanulásukkal, fejlődésükkel, szervezett és spontán ta-

pasztalataikkal minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

Célunk az otthonosság és minőség megvalósítása, ami megkülönböztet másoktól. 

Az otthonosság megvalósításához fontosnak tartott elveink: 

 - közösségi élet (közös program, játék, tanulás, szentmise, ima) 

 - értékes stílus 

 - szeretet és elfogadás 

A minőség megvalósításához fontosnak tartott elveink: 

 - modern technikai eszközök használata 

 - mindenkiben megtalálni a tehetséget 

 - önképzés 

Célunk továbbá, hogy a társadalom számára hasznos, boldog, boldogságra képes embereket 

neveljünk tanítványainkból. Olyan felnőttek legyenek, akik tanulmányaik befejezése után 

képesek lesznek alkalmazkodni a társadalom változó viszonyaihoz. Magas színvonalú és sok-

rétű ismeretnyújtással emeljük tárgyi tudásukat, fejlesztjük önálló problémamegoldó ké-

pességüket, készségüket és kreativitásukat.  

Segítjük őket abban, hogy művelt, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisz-

tességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. 

Törekszünk arra, hogy a szülők, tanulók, fenntartók és az intézmény dolgozói elégedettek 

legyenek. Fontosnak tartjuk, hogy a közösség és egymás szeretete, a tudás, a fegyelem, a 

továbbtanulásra, a sikeres életpályára való felkészítés jellemezze intézményünket. 

Célunk és egyben eszközünk a hit. A változó, egyre kiszámíthatatlanabb világunkba biztos, 

életre hívó, életet adó, életet mentő erőnk: hitünk. Isten, mint örök állandó segíti munkánkat, 

gyermekeinket, közösségünket. 

 

 

2.3.1. Közös részcélnak tekintjük intézményegységeinkben: 

 

- Mindennapi feladatainkat, ünnepeinket és hagyományos rendezvényeinket anyagi, tárgyi-

eszközi és szellemi erőforrásaink összevonásával közösen rendezzük meg. 

- Széleskörű pedagógiai kínálatunk megismertetésével saját óvodánkból, iskolánk első év-

folyamára való beiskolázás, valamint az általános iskolánkból a középfokú képzéseket 
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biztosító gimnáziumunkba vagy technikumunkba való továbbtanulás lehetőségének kíná-

latát fontosnak tartjuk.  

- Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, hogy tanítványaink minél több lehetőséget kapja-

nak a továbbtanulás területén, ill. az életben való érvényesüléshez. 

- Iskoláinkon belül közös tantárgyi mérési rendszer megvalósítását, életkornak megfelelően. 

- Szervezünk közös iskolai és osztályközösségi programokat. 

- A munkaközösségek azonos témájú foglalkozásait közösen tartjuk. 

- A pedagógusok közös továbbképzéseivel és programjaival erősítjük az egy közösséghez 

való tartozás érzését. 

- Iskolánk oktató-nevelő munkájának fontos feladata a másság elfogadása, egymás iránti 

empátia, tolerancia. Nevelőink a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik a sajátos ne-

velési igényű tanuló tanulására jellemző módosításokat, együttműködnek a különböző 

szakemberekkel, javaslataikat, iránymutatásaikat elfogadják, beépítik a pedagógiai folya-

matokba. 

 

 

2.3.2. Általános iskola, az alapfokú nevelés-oktatás szakasza 

 A bevezető (1. és 2. évfolyam) és a kezdő szakaszban (3-4. évfolyam) folyó nevelő-

oktató munkánk célja: 

- Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskola tanulási tevé-

kenységeibe (bevezető szakasz). 

- Óvja és fejlessze tovább az iskolába belépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a 

tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 

- Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

magasabb társadalom értékei iránt. 

- Az iskola adjon teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának (fokozottabb mértékben 

a bevezető szakaszban). 

- Az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését. 

- Az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetít-

sen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

- Az alapkészségek és képességek fejlesztésében fordítson figyelmet az egyéni adottságok-

ra, fejlessze hangsúlyozottan a rászorulókat és segítse a tehetségek kibontakozását. 

 

Az alapozó (5-6. osztály) és a fejlesztő szakaszban (7-8. évfolyam) folyó nevelő-oktató 

munkánk célja, hogy: 

- Folytassa az előző szakaszok nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejleszté-

sét. 

- Kiemelt feladatok: az önismeret, a hon- és népismeret, az egyetemes (európai) kultúra 

megismertetése, a tudatos környezeti nevelés, az információs és kommunikációs kultúra 

elmélyítése, a testi és lelki egészség fokozása, a felnőtt létre történő felkészítés. 

- A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az egysé-

ges rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik. 

- Vegye figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés 

útján szerzett tapasztalatokhoz. 

- Vegye figyelembe, hogy 13-14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók ismeretszerzési 

folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. 

- A különböző érdeklődésű, sajátos nevelési igényű gyerekeket együtt neveljük, de segítsük 

elő egyéni boldogulásukat is differenciálással. 
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- A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a 

továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre. 

- A külső környezet, a szülők és a társadalom igényeinek folyamatos és állandó figyelésével 

a jövő igényeire figyelembe oktassunk és neveljünk. Tudjunk folyamatosan megújulni, al-

kalmazkodni. 

- Segítsük elő, a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását. 

- Hívjuk fel tanulóink figyelmét az élő természet fennmaradását, és a társadalmak fenntart-

ható fejlődését biztosító tudományos ismeretek fontosságára! 

- Az egész életen át tartó tanulás – a környezet és a természet ismerete, a környezettudatos, 

környezetkímélő magatartás és életvitel meghatározó ERKÖLCSI ALAPELV lesz a jövő-

ben. 

- Az új információs társadalom és elvárásrendszere alapján biztosítsunk lehetőséget az in-

formatika és idegen nyelv oktatására, mely az életre nevelést segíti. 

- Kiemelt feladat a társadalmi érintkezést szolgáló információk 

- megtalálása 

- felfogása 

- megértése 

- szelektálása 

- elemzése 

- felhasználása 

- közvetítése 

- alkotása 

- a megismerési képességek fejlesztése. 

- Követeljük meg az anyanyelv tudatos és igényes használatát, és fokozatosan az idegen 

nyelvű információcserét. 

- Nagy gondot kell fordítani az értő olvasás fejlesztésére valós és virtuális csatornákon 

egyaránt. 

- Legyenek tisztában tanulóink az elektronikus média hatásmechanizmusával, szelektív 

használata fontosságával. 

- Az információs és kommunikációs kultúra az életkori sajátosságoknak megfelelően segít-

se pozitív irányban az egyén szocializációját! 

 

 

2.3.3. Középiskolai képzés 

 

A gimnáziumban és technikumban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy: 

- folytassa a megelőző szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek dinamikus 

fejlesztését; 

- az általános műveltséget minél inkább terjessze ki és mélyítse el; 

- készítsük fel tanulóinkat az érettségi vizsgára, a szakvizsgákra; 

- tegyük alkalmassá őket a felsőfokú tanulmányokra, képességeiknek megfelelő szakmák 

választására, munkahelyükön való helytállásra; 

- fokozottan fejlesszük tanulási képességüket, hogy megtanulják a folyamatos, önálló isme-

retszerzés módszereit, az élethosszig tartó tanulás igényét alakítsuk ki bennük; 

- kommunikációs képességeiket segítsük kibontakoztatni anyanyelvükön és tegyük lehető-

vé, hogy nyelvtudásukkal az európai polgárok közösségébe is gond nélkül beilleszkedhes-

senek, rendelkezzenek hasznosítható nyelvtudással, egyenlő esélyekkel tudjanak tovább-

tanulni vagy munkát vállalni Európa más népeivel; 

- folyamatos neveléssel szoktassuk rá az egészséges életmódra, a természeti és épített kör-

nyezet védelmére tanítványainkat; 
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- alakítsuk ki bennük a problémamegoldó gondolkodás képességét; 

 

 

2.3.4. Kollégium 

 

A kollégiumi elhelyezés segítse az iskola épületétől nagy távolságra vagy hátrányos ill. veszé-

lyeztetett környezetben élő diákok mindennapi iskolába járását, felkészülését, tanulmányaik-

ban való előmenetelét és neveltségi szintjük növekedését. Tegye lehetővé a szocializációs 

fejlődést és az életkornak megfelelő iskolatípus céljainak megvalósítását. 

Kulturális és sportrendezvények segítik a nevelés-oktatás színesebbé tételét, valamint a sza-

badidő igényes és hasznos felhasználását. 

Diákjaink részt vesznek a város számos rendezvényein, versenyein, továbbá intézményünk is 

számos városi szintű rendezvényt szervez. 

 

 

 

2.4. Feladatainknak tekintjük 
 

2.4.1. Általános iskolában  

 

A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű 

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

téren nem teszi meg, ami rajta áll.” (Kat. isk. 45.)  

Ezért iskolánk feladata: 

Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a hitélet 

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

munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulás 

stb. 

- Tanítsuk meg az ifjúságot az egészséges lelki-fizikai állapot örömteli megélésére. 

- Tudatosítsuk tanulóinkban, hogy testünk a lélek temploma. A harmonikus élet érték-

felelősek vagyunk az élet megőrzéséért, a testi, lelki betegségek megelőzéséért. 

- Készítsük fel diákjainkat a beteg, sérült, vagy fogyatékos emberek iránti fokozott felebará-

ti szeretetre, elfogadó és segítőkész tapintatra. 

- Érjük el minden eszközzel, hogy tanítványaink elítéljék az önpusztító életmód minden 

formáját (dohányzás, alkohol, drogfogyasztás, játékszenvedély stb.) 

- Az iskolai környezet a mi iskolánkban biztosítja az egészséges testi, lelki és szociális fej-

lődést. 

 

A bevezető és kezdő szakaszban kiemelten fontos, hogy a nevelő oktató munkánk során: 

- a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon, 

- a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ezáltal motivált munkában fejlessze a kis-

gyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsa érzelemvilágának 

gazdagodását, 

- adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

- alapozza meg a tanulási szokásokat, 

- támogassa az egyéni képességek kibontakozását, 

- működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában, 

- törődjön azoknak a hiányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak, 

- tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket, 
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- erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat, 

- a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését, 

- alapozza meg a vallás és hit iránti érdeklődést. 

 

Az alapozó és fejlesztő szakaszban folyó nevelő-oktató munkánk feladata, hogy: 

- fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek, 

- a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanu-

lók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 

empátiáját, 

- olyan helyzeteket kell teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja meg-

bízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét, 

- tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek kibonta-

kozását, 

- teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési hely-

zeteket, 

- napjainkban az önálló felnőtt lét egyre messzebb tolódik az általános iskolás kortól. 

- pályaorientációs munkában a tanulók önismeretére fektessük különös figyelmet. 

- az iskola a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak megismertetésével tud az életkori sajá-

tosságoknak megfelelően átfogó képet nyújtani a munka világáról. 

- a 14 éves tanulók többsége még iskolát választ továbbtanulás céljából, de tudatosítani kell 

tanítványainkban, hogy életük során többször is pályamódosításra kényszerülhetnek – a 

legjobb választás ellenére is. 

- mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példá-

kat, 

- segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását 

és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségre szabott feladatok 

alapján, 

- törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociokultu-

rális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 

 

2.4.2. Középiskolai nevelő-oktató munkában 

 

- Törvényi előírásoknak, társadalmi elvárásoknak és egyéni lehetőségeknek a figyelembe-

vételével az érettségi vizsga vagy szakvizsga letételéhez szükséges általános és szaktárgyi 

tudás elsajátíttatása. 

- Kulturált, egészséges életmód szabályainak megismertetése, elfogadtatása, személyiség-

jeggyé fejlesztése. 

- Problémamegoldó képesség, élethosszig tartó tudás és tanulás igényének kialakítása. 

- Becsületes, vallásos, tisztességes állampolgárrá nevelés. 

- Önismerettel, önbecsüléssel, élni akarással megerősíteni a tanulókat. Az önhitség és má-

sokat bántó, lenéző szemlélet elutasítását kialakítani. 

- Erősíteni az Európához való tartozás tudatát. Késztetni más népek hagyományainak, kul-

túrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére, saját nemzeti érté-

keink megőrzése mellett. 

- Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, kreatív megoldáso-

kat kutató személyiség kialakulására. 
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2.4.3. A kollégiumi nevelőmunkában 

 

- Empatikus, toleráns, alkalmazkodni tudó, normatisztelő fiatalság nevelése. 

- Egymás segítése, megbecsülése. 

- Közösségi szellem erősítése. 

- A tudásvágy, a kötelességtudat és a tanulás szeretetének megerősítése. 

 

Az intézmény nevelési programját elsősorban oktató tevékenységben (tanóra), másrészt a tan-

órán kívüli programokban (rejtett tanterv) valósítja meg. Nevelő munkánk legfőbb eszköze a 

gyermek tanulási tevékenységének irányítása, szabályozása, az ismeretek elsajátíttatása, a 

tanulók értelmi-, önálló ismeretszerzési-, kommunikációs-, cselekvési képességeinek a kiala-

kítása, fejlesztése. Az oktatás tartalma az emberre, a társadalomra, a természetre, a tudomá-

nyokra, a technikára vonatkozó ismeretek alapjait foglalja magában. A tanulók életkori, fej-

lettségi szintjéhez méretezett tudásanyag kiválasztásával, elrendezésével kell tervezni. Feldol-

gozása, összefüggéseinek feltárása megalapozhatja a tanulók műveltségét, világszemléletük, 

világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. Ennek érdeké-

ben a személyiség összes részterületének arányos fejlesztésére törekszünk. Ezek a nevelési 

eszközök jelentik a gyermekek, fiatalok fő tevékenységformáit, amelyekben a nevelési folya-

mat realizálódik. Nevelésünk a példamutatásra épül tanórán és tanórán kívül egyaránt. 

Tanóráinkon a problémamegoldó képesség, a kreativitás, a tudás megbecsülése, az ismeret-

szerzési vágy kialakítása tanulóink értelmi fejlesztésének legfőbb eszköze. Hangsúlyt fekte-

tünk jellemük alakítására, erkölcsi nevelésükre (a feladatvállalás, a kötelességtudat, a segítő-

készség, az egyenesség, a szeretet és jóság, a bátor és becsületes helytállás, az őszinteség és 

felelősségérzet, a humanizmus, a tolerancia, egymás egyéniségének tisztelete), a közösségben 

elvárható viselkedési normák kialakítására és betartására. 

Az esztétikai nevelést az iskolai környezettel és a napi feladatokkal szorgalmazzuk. Önma-

gukkal és a környezetükkel szembeni igényességre irányítjuk figyelmüket, ösztönözzük őket 

társaik munkájának megbecsülésére, alakítjuk esztétikai értékítélésüket. A helyi kiállításokon, 

valamint a művészeti versenyeken való részvétel egyben a tehetségek kibontakoztatását is 

szolgálja. 

A testi nevelést nem csak szaktárgyakon keresztül valósítjuk meg. Figyelemmel kísérjük tanu-

lóink pszichés és fizikai fejlődését, társas kapcsolataik alakulását, motiváljuk őket az egészsé-

ges életvitelre. Az egészségügyi szervekkel együttműködve folyamatosan figyelemmel kísér-

jük szomatikus jellemzőiket. A vizsgálatok eredményeiről tájékoztatjuk a szülőket s javasla-

tokat teszünk az egyes tanulók problémáinak megoldására. 

A programunkban tanítás alatt, illetve tanórán kívül valósítjuk meg környezeti nevelési célja-

inkat. Fel kívánjuk készíteni tanulóinkat a környezeti problémák iránti érzékenységre éppúgy, 

mint a mai társadalmi problémákra (a szociális érzékenységtől a másság elfogadásán át a 

szomszéd és a távolabbi népek kultúrájának tiszteletére). Identitástudatukat az iskolai közös-

ség, a helyi társadalom, a hazafiság és az európaiság megbecsülésének jegyében alakítjuk. 

Az iskolai ünnepségek és rendezvények legfőbb nevelési céljaink megvalósítása mellett az 

éneklésben, vers és prózamondásban, színjátszásban, táncban, mozgásban tehetséget mutató 

tanulóknak biztosítanak szereplési lehetőséget, ugyanakkor a kulturális örökség megbecsülé-

sének, a lakóhely, a szülőföld, más népek megismerésének, az irántuk érzett tisztelet kialakí-

tásának is eszközei. 

 

2.4.4. Nevelési feladataink SNI és BTMN tanulók esetén 

 

 Nevelő és oktató munkánk során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit, te-

hetségét, fejlődésük ütemét, szociokulturális helyzetüket és fejlettségüket, sajátos ne-
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velési igényüket, segítjük a tanulók képességének és tehetségének kibontakoztatását, a 

bármilyen okból hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatását tanulótársaik-

hoz. 

 Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára pedagógiai segítség-

nyújtás biztosítása. 

 Az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserén, szakmai felké-

szítésén, folyamatos továbbképzésen való részvétel, valamint a szakmai anyagok 

igénybevétele.  

 

2.5.  Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszközei, módszerei, eljárá-

sai 
Az intézményi fejlesztés alapja az oktató munka. A tanulási tevékenység önmagában rendsze-

rességet követel, munkára szoktat, sikerhez juttat, tehát motivál is egyben. Az oktató munka 

során természetesen megjelenik a tanulók ismereteinek bővítését és elmélyítését segítő ha-

gyományos és modern módszerek többsége. A tanulási folyamat szervezésekor törekszünk 

arra, hogy a tanulókat koruknak megfelelő mértékben, s szellemi fejlettségükhöz igazodó esz-

közökkel terheljük. Ennek érdekében folyamatosan kell kialakítani annak képességét, hogy a 

kezdeti néhány perces spontán figyelemből kialakuljon a közel teljes tanórára kiterjedő tuda-

tos összpontosítás képessége, a felszínes spontán érzékelést felváltsa a tudatos és rendszerező 

megfigyelés, a konkrét gondolkodásból kialakuljon az általánosítás és következtetés képessé-

ge, majd később az elvont, fogalmi gondolkodás. 

A nevelési módszer nem más, mint a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljá-

rás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a nega-

tív hatásokat. Az eljárás a módszer konkretizálását jelenti. Függ a pedagógiai intuíciótól, a 

találékonyságtól, a nevelő aktivitásától. Eljárás egymagában nem létezik, mindig eljárások 

rendszerében gondolkodunk. 

A leírtakból tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy: 

- a nevelés eszközei, eljárásai valamint a nevelés módszerei a nevelési folyamat – egymás-

sal összefüggő, egymást feltételező, nagyon fontos – elemei, tényezői, 

- a nevelési módszerek elválaszthatatlanok a nevelés céljától, 

- vagyis a nevelési módszereinket hozzá kell igazítani az előzőekben már leírt célokhoz. 

Mivel a nevelés céljai között szerepeltek általános és konkrét fejlesztési szakaszokra le-

bontott célok, így az alábbiakban felsorolt (csoportosított) nevelési módszerek közül azo-

kat kell kiválasztani, amelyek a nevelési célokon és feladatokon túl: 

- igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, 

- igazodnak a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, 

stílusához, 

- igazodnak a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához, 

- másrészt mivel nincs teljesen egyforma két szituáció, két egyforma gyerek, két egyforma 

pedagógus a nevelési módszereket úgy kell megválasztani, hogy azok a leghatékonyabb 

alkalmazást tegyék lehetővé. 

A módszerek alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja. 

Ezt szem előtt tartva választhatunk az alábbi módszerek közül: meggyőzés, gyakorlás, elle-

nőrzés, értékelés, elismerés, követelés és a büntetés. Tanulóink egyéni fejlesztésére életko-

ronként, szituációnként eltérő módszereket alkalmazunk. 

Az ismeretek átadásának legfontosabb vonása a képzés teljes tartalmában a szemléletesség, az 

érzékelés lehető legteljesebb bevonása a megismerő tevékenységbe. Ezen belül a kezdeti vi-

zuális eszközök helyét folyamatosan veszik át az egyéb – elsősorban szöveges- és képi- (In-

ternet, projektor) információhordozók. A megismerés szervezeti keretei az irányított osztály-
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munkától a képességek szerint differenciált csoportmunkán keresztül vezetnek el az egyéni 

ismeretszerzés képességeinek kialakulásához. 

Tanulóink képességeinek differenciált fejlesztése egyre fontosabb követelmény, hiszen az 

iskolába jelentős eltérésekkel érkeznek tanulóink. Így a képzés teljes időszakában nagy gon-

dot kell fordítanunk az alapkészségek (beszéd és kifejezőkészség, mozgáskultúra, állóképes-

ség, erőnlét stb.) fejlesztésére, a lemaradások kompenzálására. 

A tanulók személyiségjegyeink, képességeinek, tudásának kialakításában a pedagógus szemé-

lyéhez kötődő érzelmi motívum (szeretet, tekintély) szerepét folyamatosan veszik át az egyéb 

pedagógiai eljárások: a tanulók meggyőzése, felvilágosítása, az ismertek, az ismeretszerzés, 

valamint az énkép tudatosítása. 

Megfelelő önértékelésük, társaik megbecsülése, azok másságának elfogadása érdekében már 

az alsó évfolyamokon alkalmazzuk a bírálat, önbírálat – a kritika, önkritika – eszközét. 

Kezdetben konkrét tárgyakra vonatkoztatva (órai rajz, házi feladat értékelése stb.), később 

elvont fogalmakra, jellemvonásokra alkalmazva azt (pl. magatartás, szorgalom értékelése, 

sikerek, vagy mulasztások megbeszélése). 

Az iskolai tanórán kívüli tevékenység is része a tanulói személyiség fejlesztésének. A hátrá-

nyok leküzdését szolgáló korrepetálások mellett a tehetség kibontakoztatását szolgáló szakkö-

rök éppúgy a tanuló egészséges fejlődését szolgálják, mint a testi fejlődését segítő sportmoz-

galmak, a teljesítőképesség fokozását célzó versenyek, a közösségi szellemet erősítő osztály-

rendezvények, táborok, kirándulások, szakkörök. 

A feladattudat, a felelősségvállalás mindennapi mérőeszköze a tanulási tevékenység értékelé-

se, a kapott és vállalt feladatok ellenőrzésével való szembesülés. Ennek hagyományos módja 

az iskolai értékelés, szöveges formája és/vagy osztályozás, melynek döntő céljai nem a tanuló 

tudásának abszolút értelemben vett mérése, minősítése, hanem egyik eszköze a motiválásának 

– ösztönzéssel, vagy elmarasztalással. 

 

A nevelő-oktató munka konkrét eszközeinek biztosítása az életkorhoz, tudástartalomhoz iga-

zodva a szülők és az iskola közös feladata. A fenntartó által biztosított tárgyi eszközök és 

anyagi feltételek mellett igyekszünk korszerű, modern, a tanulók számára is vonzó iskolává 

válni (pl. számítógéptermek, szaktantermek, nyelvi laborok, szemléltető és oktatást, nevelést 

segítő eszközök alkalmazásával). Az eszközök beszerzése a mindenkori intézményvezetés 

napi feladata. Az oktatást, nevelést segítő eszközök megfelelő alkalmazása a szaktanárok, 

pedagógusok kötelessége, melyekhez továbbképzéseken, értekezleteken kaphatnak segítséget.  

 

A digitális kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Célok a digitális pedagógia területén 

Az új IKT-tendenciák ismerete és konstruktív alkalmazása a modern pedagógia nélkülözhetet-

len része. Célunk, hogy a tanulók az ismeretszerzés képességét sajátítsák el digitális pedagó-

gia alkalmazása során, a tudás pedig e képesség készségszintű alkalmazása legyen. A tanulók 

egymással együttműködve keressenek alternatív válaszokat, majd közösen értékeljék és al-

kalmazzák azokat. Célunk olyan pedagógiai módszerek alkalmazása, ahol a tanulónak rögtön 

sikerélménye van, a tanárnak sokkal több lehetősége van azonnal visszajelzést adni, értékelni, 

jutalmazni. 

Célunk a kulcskompetenciák fejlesztésének támogatása digitális eszközökkel és digitális tan-

anyagokon keresztül. A matematika kompetencia fejlesztése azért kiemelt terület, mert tanu-

lása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti 

az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. 

A különböző műveltségterületek megismeréséhez és megértéséhez a pedagógusok az újszerű 

szemléltetés mellett az összes tanulót be tudják vonni a tanítási-tanulási folyamatba. A hatá-

lyos Nemzeti Alaptantervben bármely tantárgy tananyaga átültethető a digitális eszközökre, 
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az óravázlat elkészítésétől a számonkérésig, jutalmazásig. A rendelkezésre álló applikációk és 

a szoftver kínálta lehetőségek olyan széles eszköztárat adnak a tanárok kezébe, mely haszná-

latával hosszú távon csökken a felkészülés időtartama, növekszik az órák hatékonysága és a 

diákok lelkesedése, illetve könnyebben elmélyíthető a tudásuk. 

Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkozó fela-

datok 

Szükségesnek tartjuk a tantestület digitális kompetenciájának fejlesztését akkreditált tovább-

képzésekkel digitális tananyagok alkalmazásának, adaptálásának és készítésének vonatkozá-

sában. 

A továbbképzésen szerzett elméleti és gyakorlati ismeretekre alapozva szeretnénk elérni, hogy 

a pedagógusok minél nagyobb létszámban a saját tantárgyuknál digitális óravázlatokat, taní-

tást-tanulást támogató digitális tananyag tartalmakat, digitális kis és nagy projekteket készít-

senek és próbáljanak ki. Szükségesnek tartjuk, hogy a kipróbált és bevált módszerek tapaszta-

latait „Jó gyakorlatok”-ként megosszák más iskolák pedagógusaival. 

Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó feladatok 

Az digitális „okos” tanterem berendezése, elrendezése és a hardver eszközök, a legmodernebb 

IKT és mobil eszközök alkalmas a digitális környezet XXI. századi követelményeinek teljesí-

tésére. 

A digitális „okos” tanterem gyors átrendezésével biztosítható az egyéni, a páros és a koopera-

tív (csoportos) munkaforma. 

Az eszközök tekintetében egy 75'' képátlójú interaktív megjelenítőt, tanulónként egy-egy 

tabletet, továbbá 3D nyomtatót és VR-szemüveget jelent maga a felszerelés. A tableteken és 

az okostáblán is oktatásra kifejlesztett applikációk és egy osztálytermi menedzsment szoftver 

segít az órák tervezésében és lebonyolításában - melyhez szélessávú internetkapcsolat szüksé-

ges, amely folyamatosan biztosítja az online tartalmak elérését. 

A 3D nyomtató oktatási szempontból azért fontos, mert rengeteg szakmában igénybe veszik 

ezt a technológiát: megjelenik az egészségügyben, prototipusgyártásban, építészetben, alkat-

részgyártásban, az autóipar, divat, marketing és a művészetek területén is. A mai iskolások 

zöme találkozni fog jövőbeli szakmája és hivatása során az additív gyártás-technológiákkal, 

ezért a 3D nyomtatás működésének ismerete olyan tudást jelent, amely a 21. század munka-

adóinak különösen fontos lesz. 

A fenntarthatóságra vonatkozó cél 

Az intézmény célja, hogy a projekt során szerzett tapasztalatokat és eredményeket lehetősége-

inkhez mérten tovább fejlesztjük, beépítjük a tantestület eszköztárába, figyelembe véve a most 

még nem látható fejlődési irányokat is. A digitális technológia készségszintű használatával a 

tanulók olyan kulcskompetenciákra és alapkészségekre tesznek szert, melyek később a mun-

kaerő piacra való kikerülésükkor már alapkövetelmények lesznek. 

 

Alapvető cél a 5-6. évfolyamokon: az óraszáma nagyobb részében legyen képességfejlesztés 

Kommunikációs képesség; Tanulási képesség kialakítása; Önálló ismeretszerzés megtaní-

tása 

Tanítási alapelvek: az olvasás és írás elválaszthatatlan egység (Minden órán legyen szö-

vegértő olvasás!), kommunikáció központúság, tevékenység centrikusság, differenciáltság, 

rendszeresség, partnerség, kutatószemlélet 

A kiemelt fejlesztési feladatokat, az alapvető célokat és a tanítási alapelveket a helyi tan-

tervek tantárgyakra és évfolyamokra lebontva részletesen tartalmazzák. 

A minősítés és az értékelési rendszerben a 2010/2011-es tanévtől az első évfolyamon szö-

veges értékelést alkalmazunk, ill. szimbólumokkal értékeljük a gyerekek teljesítményét, órai 

munkáját. 

A 2. évfolyamon a szöveges értékelést és az osztályzatot kombinálva alkalmazzuk. 
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Évközben a szimbólumrendszer mellett jeles, jó, közepes, elégséges osztályzatot is adunk. 

A 2. évfolyamtól kezdődően év végén, valamint harmadik évfolyamtól kezdve félévkor és 

év végén jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen osztályzatot kapnak a tanulók. 

Iskolánkban a bevezető, kezdő, alapozó évfolyamon a fejlesztő pedagógusi és a felzárkóz-

tató munkának köszönhetően elenyésző a bukás. 

Nem szakrendszerű oktatásban résztvevő pedagógusok közreműködése 

1. Tanítóink mind rendelkeznek a 10-12 éves korosztály tanításához szükséges vég-

zettséggel és szakképzettséggel. 

2. Tanáraink közül többnek tanítói és szaktanári diplomája van. 

3. A nem szakrendszerű oktatásban résztvevők köre így a mindenkori tantárgyfelosz-

tás függvénye. 

A tantárgyfelosztás után a pedagógusok minden évben egyeztetik a kiemelt feladatokat a 

tantervi követelményekkel. 

Tanmeneteiket augusztus végén átdolgozzák, egyeztetik a projektek tematikus fókuszának 

megfelelően. 

 

 

2.6. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 

Intézményünk pedagógiai programja a törvényi előírásokra és egyházi valamint helyi sajátos-

ságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. Ezért pedagógiai feladatainkat az 

alábbiakban határoztuk meg: a többszörösen módosított kerettantervben leírt egységes, alap-

vető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás. 

E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink különböző szintű adottságokkal, eltérő 

mértékű fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklődési körüket 

érintő) tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal össz-

hangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a gyermekek értelmi, önálló ismeretszer-

zési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak, képes-

ségeinek kialakítására, fejlesztésére. 

Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudomá-

nyokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magába, a tanulók élet-

kori fejlettségi szintjéhez méretezett – kiválasztással, elrendezéssel. 

A tudásanyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a gyermekek műveltsé-

gét, világszemléletük, világképük formálódását, társas kapcsolatát, eligazodásukat saját testü-

kön, lelki világukban, tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

A helyi sajátosságokat is magába foglaló pedagógiai és nevelési programunk összeállításánál 

elsődleges szempont volt a gyermekek képességeinek fejlődéséhez szükséges követelmények 

meghatározása, oly módon, hogy ösztönözni tudjon és segítse elő a személyiségfejlesztő okta-

tást. 

 

2.6.1. Az értelem kiművelése területén elvégezendő feladatok: 

- a megismerési vágy és az érdeklődés fejlesztése, 

- tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása, 

- az alkotásvágy magasabb szintre emelése, 

- a tanulási sikervágy és kudarcfélelem optimalizálása, 

- a kötelességtudat kialakítása, 

- a képességekhez igazodó tanulási igényszint, ambíció szinten tartása, javítása, 

- a tanulási életprogram fejlődésének segítése. 
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Motiváló legyen 

- a tanulás és tudás gyakorlati életben való alkalmazhatósága, 

- a továbbtanulási szándék fokozása, 

- önfejlesztési igény kialakítása, 

 

Tanulás 

- Az iskola alapfeladata az összes értelmi képesség és az egész személyiség fejlesztése. 

- Ébresszünk minden tanulóban motivációt! 

- Legjobb motiváló erő a SIKER. Kudarckerülő és kudarctűrő – újrakezdő technikák ta-

nítása. 

- Tudatosan bizonyítsuk be, hogy a TANULÁS számos összetevője TANULHATÓ! 

- Eredményes tanulási technikák elsajátíttatása. 

- Élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismertetése (értő olvasás, íráskészség, szá-

molási készség). 

- Tanulás színtereinek ismertetése – forráshasználat szokássá tétele. 

- A tudás átadásának a szerepelési vágynak, a bátorságnak, a jó fellépésnek a megtanítá-

sa. 

 

A kognitív képességek fejlesztése: 

- a kognitív rutinok (műveletek) elsajátítása (felismerés, igazságértékelés, összehasonlí-

tás, besorolás, sorrend – összefüggés – felismerés tapasztalati következtetetés),  

- a megismerési folyamat (megfigyelés, értékelés, értelmezés, bizonyítás) egymásra épí-

tése, 

- kommunikáció fejlesztése (ábraolvasás, ábrázolás, tapasztalati és értelmező nyelvtu-

dás, beszéd és beszédértés, írás és olvasás, formalizált kommunikáció), 

- magyarul imádkozunk. Magyar nyelven álmodunk és magyarul gondolkodunk.  

- az anyanyelv, a nemzeti kultúra megismerésére, és megbecsülésére neveljük, a vele 

való azonosulásra juttassuk el tanítványainkat. 

- minden európai kérdést, minden globalizációs problémát először „magyar szemüveg-

gel” láttassunk. 

- ahhoz, hogy ezekben állást foglalhassanak, nemzeti értékeinket, adottságainkat, érde-

keinket kell helyesen látniuk. 

- hagyományőrző projekt évtizedek óta folyik testvériskolai kapcsolat szintjén is:  

 Kárpátalja - Nagybereg,  

 Erdély - Székelyudvarhely  

- gondolkodás (viszonyítás, általánosítás és osztályozás, problémamegoldás) fejlesztése, 

szakaszok tudatosítása. 

 

A nevelés szociális értékrendek megismerésének, a pozitív értékrend elfogadásának és az e 

szerinti viselkedés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek kiépülésének, kreativi-

tás növekedésének elősegítését jelenti. A nevelés, személyiségfejlesztés feladata kettős: 

- a szociális kompetencia komponenskészleteinek gyarapítása, 

- valamint a pozitív egyéni értékrend és a képességrendszer kiépülésének, kreativitás növe-

lésének segítése. 

 

 

2.6.2. Globális értékrend kialakítása, fejlesztése, európai azonosságtudat-egyetemes 

kultúra 
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(megalapozza az egyéni értékrend kialakulását) 

Sajátos egyéni értékrendek kialakítása 

 

Feladat: megfelelő szociális szokások, minták, attitűdök, meggyőződések, készségek és isme-

retek elsajátításának elősegítése, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a szoci-

ális viselkedés alapvető szabályait, megértsék a szabálytudat, a döntési szabadság és 

felelősség szerepét. 

Olyan óvodai, iskolai életrend, légkör kialakítása, amely az óvodai, iskolai közösség 

mindennapi életében elősegíti, hogy a gyermek folyamatosan megtapasztalhassa az 

egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének 

előnyeit, hiányuk káros következményeit. A közösség erőt adó, értékteremtő erejét 

tudatosítani kell mindenkiben: a pedagógusokban, dolgozókban, szülőkben és gyer-

mekekben. Kiemelt szerepet kell juttatni a közvetett hatásoknak, élményeknek is 

(élő és történelmi személyek, irodalmi hősök, csoportok, nemzetek kölcsönhatásai-

nak megismerése). 

 

Tudatosítjuk tanulóinkban, hogy: 

- Európa több mint 1000 éve a magyarság tágabb hazája. 

- Európa születése és fejlődése katolikus hitalapokon nyugszik.  

Neveljük diákjainkat úgy, hogy: 

- magyarságtudatukat, hitüket megtartva váljanak európai polgárokká, 

- egyenlő esélyekkel váljanak munkavállalókká az európai munkaerőpiacokon, 

- tudatosítsuk tanulóinkban, hogy az Európai Unió más országaiban élő magyarokkal 

egy nemzet vagyunk, 

- nemzeti és európai identitástudatuk erősítése mellett tegyük nyitottá tanulóinkat az 

egyetemes emberi civilizáció legnemesebb értékeire, 

- továbbra is közvetlenül részt vállalunk nemzetközi kapcsolatok ápolásában. (lengyel-

országi testvériskolai kapcsolat építése: Krakkó, Rabka-Zdrój). 

 

 

2.7. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

2.7.1.  Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos alapfeladatok 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételei-

nek javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési 

program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi 

állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív rész-

vételére épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendsze-

res végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a nevelési-

oktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő személyek ésszerű bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi fogyasztás ösz-

szekapcsolásával, gyümölcsprogramban való részvétellel is); 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más 

szakmai elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

 a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 

(ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 



25 

 

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvé-

delmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési (modulszerű) 

tantárgy hatékony (= bensővé váló) oktatása. 

2.7.2. Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

 Az egészség fogalma. 

 A krónikus beteg egészsége. 

 Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. 

 A környezet egészsége. 

 Az egészséget befolyásoló tényezők. 

 Szájhigiénia. 

 A jó egészségi állapot megőrzése. 

 A betegség fogalma. 

 Megelőzhető betegségek. 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 

 Lelki eredetű táplálkozási zavarok. 

 A beteg ember táplálásának sajátosságai. 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséghez szükséges testmozgás. 

 A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában. 

 A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. 

 Gerincvédelem, gerinckímélet. 

 Balesetek, baleset-megelőzés. 

 A lelki egészség. 

 Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek 

szerepe a másik önértékelésének segítésében. 

 A két agyfélteke harmonikus fejlődése. 

 Az érett, autonóm személyiség jellemzői. 

 A társas kapcsolatok. 

 A nő szerepei. 

 A férfi szerepei. 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 

 A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 

 A gyermekáldás. 

 A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. 

 A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, já-

ték-szenvedély, internet- és tv-függés). 
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 Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést 

és tanulási eredményességet elősegítő hatásai. 

 A média egészséget meghatározó szerepe. 

 Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. 

 Fogyasztóvédelem. 

 Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. 

 Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. 

 Iskola-egészségügy igénybevétele. 

 Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. 

 Otthoni betegápolás. 

 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások ré-

vén eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők): 

 a tanulási eredményesség javítása; 

 az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 

 a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

 a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 

elsődleges megelőzése; 

 bűnmegelőzés; 

 a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 

 az önismeret és önbizalom javulása; 

 az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; 

 érett, autonóm személyiség kialakulása; 

 a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgás-

szervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 

 a társadalmi tőke növelése. 

 

 

 

2.8. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 

2.8.1.  Az iskolai szocializáció (erkölcsi és közösségi nevelés) 

Az iskolai nevelés átfogó kerete, eljárásrendszere, amely lehetővé teszi a társadalom szem-

pontjából értékes tulajdonságok, valamint a keresztény erkölcs, értékrend elsajátítását és a 

hazaszeretet, a szülőföldhöz való kötődés kialakítását az egyénben. 

A szocializációs készségek elsajátítása a közösségi nevelésen keresztül valósul meg, a család-

dal együttműködve. 

Különös jelentőségű a közös élményre épülő közös tevékenységek gyakorlása. 

Célunk a gyermek erkölcsi tulajdonságának (együttérzés, segítőkészség, figyelmesség, meg-

bocsátás, önzetlenség) és akaratának, önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattu-

datának, szabálytudatának kifejlesztése. 
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Az intézmény feladata:  

o kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony működtetésé-

nek feltételeiről gondoskodni; 

o a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés 

lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével; 

o a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának tereit 

megteremteni; 

o a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása vo-

natkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői fórumok, 

egyeztető fórumok, szülők akadémiája-programsorozat);    

o a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés céljait szolgáló 

pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a tovább-

képzési és beiskolázási tervek kialakításánál. 

A szülők (gondviselők) annak érdekében: 

o mindenkor bizalommal fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal vagy problémá-

ikkal a pedagógusokhoz; 

o kapjanak támogatást az iskolától problémáik megoldásához; 

o együttműködhessenek a pedagógusokkal gyermeke nevelésében 

o a partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel, az érintettek neveléssel kapcsolatos 

kérdések megvitatásának folyamatába való minél szélesebb körű bevonásával; 

o megteremteni annak a lehetőségét, hogy az iskola pedagógusai a tanulókkal kapcsola-

tos  

o igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával: 

– a szülőkkel való találkozás alkalmával a családi nevelés és a gyermek pozití-

vumait erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a véle-

ményét; 

– a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos kiemelt preferenciájú pedagógiai feladatok:  

o A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  

o Ennek keretében: Létrehozni, működtetni kell a közösségen belüli a kölcsönhatások, a 

közvélemény irányításának speciális feltételrendszerét: az információs és értékelő fó-

rumokat, szerveket, kereteket, valamint a perspektívákat és hagyományokat. Az isko-

lai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó 

tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fej-

lesztése.  

o A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének figyelembevétele a tanulóközössé-

gek fejlesztésében.  

o Ennek keretében: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk 

kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a gyermek heteronóm – a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – 

önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.  

o Az önkormányzás képességének kialakítása.  

o Ennek keretében: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közössé-

gekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléré-

séért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tud-

ják.  

o A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  

o Ennek keretében: 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 tanu-
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lók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan 

részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési 

formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.  

o Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  

o Ennek keretében: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, vi-

selkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítá-

sa, ápolása.  

Készségek fejlesztésének szerepe: 

Szociális készségek: olyan tanult pszichikus összetevők, amelyek sajátos célú, tartalmú szoci-

ális viselkedés megvalósulásában működnek közre. 

Feladat: 

- szociális készségek sokféleségének gyarapítása, különös gondot fordítva a legfon-

tosabbakra: 

- az iskolai élet olyanná alakítása, amelyben a kívánatos szociális készségek 

szükségszerűen működnek, és ezáltal kialakulásuk lehetővé válik, 

- készségfejlesztő gyakorlatok alkalmazására. 

Szociális kommunikáció fejlesztése: 

Feladat:  

- egyrészt a meghatározóan pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása a 

gyermekek között, a tantestületben, az iskolában. Fontos, hogy a pedagógusok és a 

gyermekek is biztonságban és jól érezzék magukat. A gyermekek érzelmi karakte-

re, személyisége csak így fejlődhet optimálisan. Másrészt a verbális eszközök tár-

házának fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek képesek legyenek minél 

eredményesebben érvényesülni a mai bonyolult, nyitott világban. Az életre kell 

nevelni. Az információkat ontó világban kommunikációs ismeretek (pl. nyelvek 

tudása, mimika, gesztusnyelv stb. ismerete) nélkül nem lesznek képesek helyt állni 

gyermekeink. Ezért elengedhetetlen ezek tudatos fejlesztése. 

 

Önellátási képesség 

Feladat: 

- az önellátó képesség, viselkedés tevékenységformáinak megismerése, gyakorolta-

tása, tudatosítása, változatos formákban az életkori sajátosságoknak megfelelően 

(egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, 

a lakás és a csoportszoba, osztályterem berendezéseinek rendben tartási igénye, a 

háztartási és a ház körüli munkák, a közlekedés, a vásárlás szokásai, mintái, kés-

zségei stb.). 

 

Befogadóképességek 

Feladat: 

- az iskolai élet minden arra alkalmas mozzanata (tanóra, ünnepélyek, versenyek...) 

legyen alkalmas a művészi értékű zene hallgatására, 

- minden korosztály jusson hozzá az életkornak megfelelő vizuális esztétikai befo-

gadás és megismerés lehetőségéhez, 

- az iskola, az intézmény minden egysége legyen minden részletében igényes, eszté-

tikus közeg, amiben a gyermekek jól érzik magukat, ami fejleszti ízlésüket, igé-

nyességüket (tisztaság, rend, esztétikus környezet). 

 

Önkifejezési képességek 

Feladat: 
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- az önkifejezés megfelelően gazdag és igényes tárházának bemutatása, gyakorlása, 

tudatosítása (előadói képesség, szövegalkotó, versíró és műértelmező képesség, 

befogadó képesség, improvizációs képesség, vizuális önkifejező képesség stb.). 

 

Egészségvédő képességek 

Feladat: 

- a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése, az alapvető szo-

kások rendszeres gyakorlása, folyamatosan észlelt minták elsajátítása (sérüléselhá-

rító esések, önvédelmi fogások, balesetvédelmi szokások...). 

A lelki egészség fontosságának hangsúlyozását ki kell emelni és minden segítséget (hittan 

foglalkozások, osztályfői órák, egészségtan, mentálhigiénés foglalkozások, klubdélutánok 

stb.) biztosítani kell. 

Feladat: 

- a realitásoknak, a mélyebb, igazabb értékeknek, távlatibb érdekeknek megfelelő 

viselkedésformák erősítése. A katolikus életvitelhez példaadás. 

 

Önértékelő, önmegismerő, önfejlesztő képesség 

Feladat: 

- az önfejlesztő képesség alapozása, a tehetség felismerése, 

- olyan szituációk, helyzetek, előadások, beszélgetések szervezése, amely során a 

tanulók felfedezhetik ígéretes öröklött adottságaikat, amelyek alapján kialakulhat a 

meggyőződés, mi iránt van hajlamuk, rátermettségük. Fontos, hogy mindenkiben 

tudatosodjon, hogy ő is tehetséges valamiben, 

- önfejlesztő életprogramok kialakításának segítése a szülőkkel együttműködve, 

- a tehetség kibontakoztatásának segítése a személyiség fejlesztése érdekében, 

- rendszeres önértékelés alakuljon ki, 

- önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezetet szervezünk a tanulók szá-

mára, 

- a nevelés-oktatás pedagógiai megszervezésénél a tanuló ember szempontjaiból kö-

zelítsük meg a feladatokat, 

- a tanulási tartalmak elsajátítása során a tanulók maguk is aktív részesei legyenek a 

folyamatnak, 

- legyenek belső motivációik a tanulásra, legyen igényük a tudásra. 

 

Alkotóképesség fejlesztése: 

A tág értelemben vett alkotóképesség = kreativitás: lehetővé teszi, hogy tudatosabban tervez-

zük meg az alkotóképesség fejlesztésének feladatait. 

Feladat: 

- fel kell tárni az alkotó tevékenységre alkalmas szituációkat, tantárgyi tartalmakat, 

ki kell egészíteni azokat a nemzetközi és hazai tapasztalatok tartalmaival, 

- olyan tanórán kívüli szakkörök fenntartása, amelyek tartalma felhasználható az al-

kotó tevékenység működtetésére (pl. rajz szakkör stb.), 

- az iskolán kívüli fórumok minél jobb kihasználása, 

- a feladatok olyan jellegű megtervezése, hogy azok egyre komplexebbé váljanak az 

alkotóképesség fejlődésének érdekében. 

 

Tapasztalati alkotóképesség: 

A produktum szempontjából azt jelenti, hogy valamennyi életkorra, fejlődési szakaszra meg-

tervezzük a tárgyiasító alkotás lehetőségét, tartalmait, eszközeit (pl. technika, rajz stb.). 
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Értelmező alkotóképesség 

Feladat: 

- a szabályhasználat és a szabályalkotás képességének, mint az alkotóképesség ösz-

szetevőjének fejlesztése, (pl. játékok, matematika, történelem stb.), 

- a leírt szabályok szerinti önálló feladatmegoldások rendszeressé tétele, 

- szabályhasználó képesség gyakorlása csoportoktatás formájában, 

- a szabályalkotó képesség fejlesztése részmegoldások leírásával, majd pedig az ak-

tuális megoldás menetének szabályba foglalásával. 

A keresztény nevelésnek arra kell segíteni a fiatalokat, megérjenek a szabadság felelős hasz-

nálatára, érzékük legyen transzcendencia és az igazi örök értékek iránt, megismerjék önmagu-

kat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a közönségesen és a középszerűségen, ne 

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

az Isten és az ember szolgálatára. 

 

 

2.8.1.1. Tanórai  

 

Az osztály- vagy csoportközösség tagjait a közösségi érdek, a közös cél, a közös értékrend és 

a tudat tartja össze, mert ezeknek érdekében hajlandó a cél- és értékrend elfogadására és az 

ennek megfelelő viselkedésre, munkálkodásra. A nevelőnek e cél megvalósításához több esz-

tendős kitartó, állhatatos és türelmes munkára van szüksége (a tanulás támogatására, segítség-

adás, ellenőrzés, példamutatás, folyamatosság, változatos munkaformák). 

 

2.8.1.2. Tanórán kívüli foglalkozások  

  

A kötetlenebb tevékenységi formák és a közösen átélt szabadfoglalkozások érzelemmel teli 

élménnyel. Neveli a gyermekeket egymás segítésére, átgondolt tervezésére, a társas együttélés 

alapvető szabályainak elsajátítására, a különleges gondozást igénylők (fogyatékos) segítésére, 

a másság elfogadására, a közösségi magatartás erősítésére, a természet és a környezet iránti 

felelősség érzésére. 

 

 

2.8.1.3.Hitre való fogékonyság fejlesztése 

 

Meggyőződésünk, hogy a gyermekeink, tanítványaink hitre nevelése, Istenhez vezetése csak 

akkor jó, ha egységesen történik az élet minden területén, és az iskolai munka több területén 

megnyilvánul. 

Ennek egyik legfontosabb formája a szentmise. A tanév során havonta egyszer az iskolásaink 

osztálymisén vesznek részt kéthavi rendszerességgel. Itt a kis csoportos együttlét az elmélyü-

lést segíti. Itt neveljük diákjainkat, hogy minél jobban megértsék és bekapcsolódjanak a litur-

giába. Segítjük a vallásgyakorlásra, az elsőáldozásra, bérmálkozásra való felkészítést. Na-

gyobb ünnepeken közös intézményi szentmisén veszünk részt. Vasárnaponként szorgalmaz-

zuk a diákmisén való részvételt. Bejárók, kollégisták a saját városukban, falujukban járhatnak 

vasárnapi szentmisére. 

A hittan foglalkozás fontos helyet foglal el intézményeinkben. Alapvetően különbözik a többi 

fejlesztéstől, oktatásától, mert nemcsak az a célja, hogy az értelmet elvezesse a vallási igazsá-

gokhoz, hanem az egész embert krisztusi tanítvánnyá tegye. Ugyanakkor a hittan foglalkozás 

komoly elméleti követelményeket támasztó, értékelhető munkát kíván. 

Évente kétszer lelki napot, rekollekciót tartunk meghívott vezető segítségével. Ösztönözzük 

diákjainkat, hogy bekapcsolódjanak a város katolikus fiataljait összefogó rendezvényekbe. 
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Ezen program megnyilvánulásához feltétlen számítunk az iskolával együttműködő plébániák 

és a papság segítségére. Törekszünk arra, hogy gyermekeinket katolikus szellemben neveljük 

(tiszteletben tartva a más történelmi egyházhoz tartozást). 

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

den tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az 

evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.” 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell ven-

nie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedé-

sével, beszédstílusával. 

Cél: Isten Igéjére épített keresztény közösség építése. 

A közösségfejlesztésnek élményközpontúnak kell lenni. Az összetartozás élményét a szeretet, 

egymás elfogadása – olyannak, amilyen motiválja. A közösségalkotást tudatosan irányítani 

kell, de nem szabad „erőszakot” alkalmazni. 

A nevelés szempontjából közösségnek nevezzük az autonóm egyének szerveződését. Az igazi 

nevelőközösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek 

hordozója, közvetítője amellett, hogy messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjának 

egyéni sajátosságait. A közösségi nevelés területei a család, az óvoda, az iskola és az iskolán 

kívüli közösségek. 

Közösségfejlesztési feladatok az intézmény keretén belül: az iskolai és kollégiumi foglalkozá-

sok, a tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások, gyermekek által szervezett intézményi foglal-

kozások, szabadidős tevékenységek. 

 

2.8.1.4. A diákönkormányzati munka 

 

A tanulók önirányító, önszervező közösségei saját fejlettségüknek megfelelően önállóan inté-

zik saját ügyeiket. Célirányos tevékenységükhöz szervezettségre van szükségük. Demokrati-

kus úton hozzák életre szerveiket, tisztségviselőiket. Feladatuk olyan közös és konkrét célok 

kijelölése, amelyek összhangban vannak az egyéni érdekekkel. 

Olyan tevékenységeket szerveznek, amelyek értékes élményekkel fejlesztik a közösséget. A 

régi mellett új hagyományokat teremtenek és a közösség iránti felelősség érzetét növelik. 

 

2.8.1.5. Szabadidős tevékenységek 

 

Olyan örömet adó munkaformák köré szervezett foglalkozások, amelyek kötődnek a gyerme-

kek személyes életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz; hatásuk nemcsak a csoporton 

belül érvényesül, hanem kihat az intézmény más területeire is. A tevékenységi formák kialakí-

tásában törekedni kell az élményekre épülő problémamegoldást fejlesztő módszerekre. A te-

vékenységi formákat hassa át a kölcsönösség, az egyéni képességekre való építés, a mások 

iránti szeretet, érdeklődés, részvét, megértés, türelem és ösztönözzön tartós aktivitásra. Az 

iskola jellegét, a katolikus szemlélet tényleges megélését, a katolikus közösség létrehozását, 

formálását a tudatos szabadidős tevékenységszervezéssel lehet elérni (pl. ökumenikus rendez-

vények stb.). 

 

Mind a négy terület céljai abban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak 

az egyén közösségi magatartásának kialakításához, véleményalkotó, véleménynyilvánító ké-

pességének fejlődéséhez, a közösségi szokások, az etikai értékrend és a másság elfogadásá-

hoz, az együtt érző magatartás kialakulásához és a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesz-

téséhez. 
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A közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az óvodában, 

kollégiumban, iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, az intézményt segítő szerve-

zetek vezetőinek, hiszen megjelenésükkel, viselkedésükkel, beszédstílusukkal, társas kapcso-

lataikkal példaként állnak a gyermekek előtt. 

 

Arra törekszünk, hogy: 

Minden gyermek ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti 

kultúránk nagy múltú értékeit. (Testvériskolai kapcsolatok útján is.) 

Gyakorolja azokat a tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, Európa és 

más népek megismeréséhez, megbecsüléséhez vezet. (Fokozott idegen nyelvtudás, kirándulá-

sok.) 

Váljon érzékennyé környezete állapota iránt, életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, 

a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljon meghatározóvá. A természetben, az élő 

és élettelen környezetben Isten dicsőségét szeresse, tisztelje és szeretettel, gondoskodással 

forduljon a közösség felé, és a környezete felé. 

 

 

2.9. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartal-

ma, az osztályfőnök feladatai 
 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában 

 

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, ké-

pességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munka-

köri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munka-

rend alapján. 

 

A pedagógus: 

 napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a tanu-

lócsoportjában 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 módszerta-

ni innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

 tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően diffe-

renciáltan szervezi; 

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítség-

nyújtással biztosítja továbbhaladásukat; 

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differen-

ciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi versenyekre va-

ló felkészítés formájában is megtehet; 

 a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök he-

lyes tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek 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;  



33 

 

 az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 3 héten 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 segítségével érhet el; 

 fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és 

betartatja velük az iskola házirendjét; 

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek; 

 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások fel-

fedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése; 

 tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően; 

 különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a 

szabadidős foglalkozások megtartása során; 

 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 vi-

selkedés 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; 

 megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői vé-

leményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek taní-

táskor és osztályzásakor; 

 az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban hala-

dó gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a 

javításra; 

 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 kö-

rében való tájékozódik; 

 az iskolai ünnepélyekre, római katolikus egyházi, hitéleti iskolai programokon való 

részvételre felkészíti a tanulókat, és ő is aktívan részt vesz ezeken; 

 

Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai 

 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehan-

golja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.  

 

A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak bekapcso-

lódását 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, diákgyűlé-

sek, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. 

 

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai 
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szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család viszo-

nyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a torz családi 

nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése. 

 

Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka. 

 

Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók ne-

velésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az osz-

tályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a he-

lyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

 

Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak, 

kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, 

ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy 

problémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, ebben segíthet a szülő is. Lénye-

ges, hogy az osztályfőnök - akinek célja a diákok sokoldalú megismerése és fejlesztése - él-

vezze ezt a szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyerme-

kek autonóm törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyerme-

keknek, a fejlesztő szándék mellett is elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen élettapaszta-

latukat, társadalmi - emberi mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, élette-

rükből hozzák. 

 

Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulók-

ban lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a "kényes" 

témákban is. A feloldódáshoz más környezet kell, mint a hagyományosan merev tantermi 

berendezés, az egymás hátát látó gyerekekkel. Klubszobát célszerű berendezni, ami témától 

függően átrendezhető: puffokkal, ülőpárnákkal, vitrinekkel, polcokkal, meseszőnyeggel. A 

falon legyen lehetőség "területeket" kialakítani saját osztály-, faliújságra, akár esztétikus fal-

firkára is. Ki lehessen alakítani osztálykuckókat. Legyen a teremben hagyományos és modern 

audiovizuális eszköz. (Szükség esetén: hangszerek: furulyák, dobok, szintetizátor. Kartonok, 

színes papírok, ollók, ragasztó, színes ceruzák, zsírkréta, festékek, folyóiratok, könyvek, mű-

vészeti alkotások reprodukciói, bábok.) Nem szükséges minden órát ebben a megszokott kör-

nyezetben tartani, lehet színhely: könyvtár, múzeum, közösségi ház, vagy éppen a természet. 

 

Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

 

 Az 5-12. (nyelvi előkészítő évfolyamon: 13.) évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák 

nevelési témái lehetnek: kötöttek, szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kap-

csolódóak. 

 Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a világszem-

lélet 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. 

 A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi 

környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai nor-

mákkal. 

 Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program koncentrikusan bővülő 

ismeretrendszere már 5. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfejlesztő 

stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, konstruktív életveze-

tés, magatartás kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret).  
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 Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a tanuló 

szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését. 

 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.  

 

 

 

2.10. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevé-

kenység helyi rendje 
2.10.1. A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

 

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzár-

kózat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét javítják. 

A komplexitás elvének érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli fel: 

- mozgás (nagy- és finommozgás), 

- testséma, 

- téri orientáció, 

- percepció (vizuális, auditív, taktilis), melyekhez mindig kapcsolódik a verbális tudatosítás. 

   

2.10.1.1. A fejlesztésbe bekerülők köre  

 

o Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb 

tanulási teljesítményt mutatnak.  

o A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban: 

szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, tanulá-

si nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdenek. 

 

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés 

tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl (moz-

gás, testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.). 

 

2.10.1.2. Szervezeti formái 

 

- Egyéni fejlesztés (1-3 fő), 

- Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő), 

  a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint. 

 

2.10.1.3. A fejlesztés célja 

 

Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember  

Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség 

Idegrendszer fejlődésének biztosítása 

Mozgásfejlődés 

Érzelmi élet fejlődése 
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Beszéd fejlődése 

Érzékszervek fejlődése 

Prevenció, reedukáció 

Részképesség zavarok megszüntetése 

Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése 

Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás) 

Ismeretek bővítése 

Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés. 

 

2.10.1.4. A fejlesztés elmélete és módszertana 

 

A tanulási alkalmasság megítéléséhez szükséges pszichikus funkciók: 

- pontos és differenciált vizuális észlelés 

- forma, méret, szín pontos felfogása 

- összetartozó részek értelmes egészként való észlelése (Gestalt-látás). 

- megadott formák–színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetből (figura, háttér 

észlelése) 

- adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése 

- vizuális információk téri elrendezése 

- vizuális információk sorba rendezése, szekventálása 

- a hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése – adott hangok ki-

emelése 

- adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbefogla-

lása 

- összerendezett, koordinált mozgás, szem-kéz összerendezett, célszerű együttes mozgá-

sa 

- a látott-hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása (a ke-

resztcsatornák együttműködése) 

- rövid idejű vizuális-verbális memória 

- szándékos figyelem - kb. 10 perces figyelemkoncentráció 

 

2.10.1.5. Ütemterv az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez 

 

Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; a kije-

lölt fejlesztési területek negyedévenkénti felülvizsgálata, havonkénti nyomon követéssel az 

egész tanév folyamán.     

Szeptembertől januárig: egyéni és csoportos fejlesztések 

Február: értékelések, tájékoztatás a szülők felé 

Februártól májusig: egyéni és csoportos fejlesztések 

Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé 

 

2.10.1.6. Módszerek 

 

Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, lehetőség szerint játékos, az érzelmi motivációra 

építve kerülnek kialakításra. 

 

Kidolgozott fejlesztő programok 
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Tervezett szenzomotoros tréning 

Sindelar-program 

Tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban 

 

Egyéb fejlesztő terápiák 

Érzékszervek működésének fejlesztése 

Érzelmi intelligencia 

Beszédfejlesztés 

Mozgás, illetve idegrendszer fejlesztő tornák 

Korai fejlesztés módszerei 

 

Számolás, írás, olvasás zavarok kezelése 

Viselkedés korrekciós módszerek 

Figyelem fejlesztő gyakorlatok  

Kommunikációs készség fejlesztése 

Családpedagógiai módszerek  

Tanulást segítő programok 

Informatika és audiovizuális technika alkalmazása 

Relaxációs módszerek 

 

2.10.1.7. A fejlesztés fő területei 

 

Nagymozgások 

- kúszás, mászás, járás, futás, ugrások, dobás, szökellések, önazonosság, testfogalom, 

testséma, testi egészség. 

Szenzomotoros integráció (érző-érzékelő idegi szabályozás összhangja) 

- egyensúly, ritmus, téri- és idői tájékozódás, reakcióidő növelése, taktilis érzékelés, téri 

orientáció, oldaliság 

 

Perceptuomotoros készség (érzékelő-észlelő mozgások) 

- a halláshoz és a látáshoz kapcsolódó érzékelő-észlelő mozgásfejlesztések, hallási  

diszkrimináció, hang-szó-szöveg összefüggése, szerialitás, vizuális diszkrimináció,  

szemmozgás koordináció, alak-háttér megkülönböztetése, vizuális emlékezet,  

finommozgások vizuomotoros koordinációja, térbeli formaészlelés, azonosságok– 

különbözőségek meglátása, vizuomotoros integráció. 

 

Személyiségfejlesztés 

A foglalkozások légköre, az életkori sajátosságok figyelembevétele, a játékosság mind hozzá-

járulnak a jótékony cserehatáshoz mely végső soron a pszichomotoros és a motoros-pszichés 

kiegyensúlyozott fejlődést eredményezi. 

A személyiség fejlesztésekor fontos figyelembe venni a fejlesztőpedagógus személyiségét is. 

 

2.10.1.8. Pszichomotoros fejlesztés részterületei 

 

Téri–idői tájékozódás  

 

A testséma és a téri tájékozódás két olyan terület, amelyek a fejlesztés folyamán szétválaszt-

hatatlanok egymástól. Elméletben a pontos meghatározás és megértés érdekében szét-
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bonthatók, de a gyakorlatban már csak a térben való elmozdulás, hely-helyzetváltoztatás miatt 

is összekapcsolódnak. Inkább hangsúlyeltolódásról beszélhetünk az egyik vagy másik terület 

javára. Ha rangsorolni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy a testséma részképességeink 

egyik alappillére, amelyre a téri tájékozódás épül. Részképességeink mereven nem választha-

tók el egymástól, az egyik megléte szükséges a másik fejlődéséhez. Egy hierarchikus rend-

szerben épülnek egymásra, és egyénekre jellemző sajátos mintázatot alkotnak. 

 

Testséma 

 

Ezen terület alapja a testkép kialakulása, a test testrészeinek megismerése. A gyermekeknek 

meg kell ismerniük saját testük felépítését, meg kell tapasztalniuk testrészeik létét, kiterjedé-

sét, és természetesen meg is kell tudniuk nevezni azokat. Fel kell velük fedeztetni testüket, 

annak azonosságait és különbözőségeit, és mindezekkel együtt elfogadtatni velük. A testről 

alkotott kép kialakítása a mozgásban fejeződik ki, csakis mozgással együtt tapasztalható meg. 

Először a főbb testrészeket kell megismerni, megnevezni, majd ezt követik a testrészek részei. 

A folyamat része a szimmetria fokozatos tudatosítása is. A fejlesztés legfontosabb eszköze a 

tükör, melyben a gyermekek látják magukat, másokat, ténylegesen szembesülnek saját – és 

mások – testének tulajdonságaival. (méret, alkat, színek). A gyakorlati munka során nem csak 

a testrészeik helyét, nevét, kiterjedését tanulják meg, hanem azok funkcióját, mozgathatóságát 

is. Ez már a testfogalom tudatosítását segíti elő. Fontos a testrészek többféle módon történő 

érzékeltetése, ennek megfelelően a jobb-bal színnel, szalaggal történő jelölése, jobb-bal fo-

galmának fokozatos kialakítása. Kezdetben elég csak érzékeltetni a két oldal létét (jobb=be-

mutatkozós kezünk, bal=dobogó szívünk), a megnevezés később is ráér. 

 

Téri tájékozódás 

 

A saját test pontos ismerete, viszonyítása ad segítséget a térben való eligazodáshoz. A 

gyermekek önmagukhoz viszonyítva lesznek képesek meghatározni a környezetükben lévő 

tárgyak elhelyezkedését, később pedig a dolgok helyét egymáshoz viszonyítva is meg kell 

tudniuk határozni. A testsémához tartozó ismereteket a mozgás rendszerén belül sajátítják el, 

hiszen e tevékenységi forma áll legközelebb fejlettségi szintjükhöz. Mozgás közben van lehe-

tőségük arra, hogy megtapasztalják a térirányok elhelyezkedését, majd később a térben való 

elmozdulások neveit (előre, hátra, oldalra, mellette, mögötte, alatta, fölötte). Ezeket a tapasz-

talatokat nehéz megfogalmazni, nem mindig tudjuk számukra megfelelően szavakba önteni. 

Kezdetben el kell fogadnunk azt, hogy a térben el tudnak igazodni, értik a térirányokat jelölő 

szavak jelentését. Az önálló meghatározás, megnevezés elég lesz később is. Minden, ami ál-

landóan változik nehezebben felfogható, de ha nap mint nap tapasztalják a folyamatos válto-

zásban rejlő állandóságokat, akkor hamarabb bevésődik. A mozgás az, melynek elemei meg-

ismételhetők, követhetők, és térben nemcsak láthatók, hanem tapasztalhatók, kivitelezhetők 

is. Ugyanakkor a mozgás már önmagában véve is egy örömforrás a gyermekek számára. 

 

 Idői tájékozódás 

 

Az idői relációk, összefüggések megértése talán a legnehezebb a gyermekek számára. Míg a 

mozgás kivitelezhető, érezhető, látható, addig az időben való tájékozódás megfoghatatlan 

számukra. Segítő tényező, ha mindent valamilyen eseményhez, cselekvéshez, tevékenységhez 

kötünk.  

 

Lateralitás (oldaliság)  
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Szem-kéz-láb dominancia (egyik vagy másik oldal hangsúlyozottsága) 

 

A gyermekek születésüket követően már elkezdenek mozogni, és ehhez kapcsolódva kezd 

kirajzolódni a mozgásközpont helye az agyban. Az emberiség nagyobb százalékára az agy 

baloldali féltekéjének domináns szerepe a jellemző, ami eredményezi – ha semmilyen zavaró 

tényező nem befolyásolja – a jobb oldali szem-kéz-láb dominanciát. A lateralitás kialakulása 

egy igen hosszú folyamat, mely a kisgyermekkor, óvodáskor egészét felöleli. Fejlődésének 

alapja egy megfelelő mozgás- és érzékszervi fejlődés, mely folyamat végkifejletének tekint-

hető a dominancia kialakulása. 

A testséma fejlesztésének nagy szerepe van az oldaliság alakulásában. A páros testrészek fel-

fedeztetésével, érzékeltetésével, megérintésével alakul ki tudatukban a két oldal léte. A gya-

korlati munka során fontos az állandó szóbeli megerősítés arra vonatkozólag, hogy ezekből 

kettő van. (Pl.: Érintsd meg az egyik térded! Most érintsd meg a másik térded is!) Az ilyen 

típusú gyakorlatok során szerzett tapasztalatok sokaságából alakul ki az oldalak elkülönülése, 

azok megnevezése, megkülönböztetése; a tér irányokra történő felosztása, ennek eredménye-

ként pedig a lateralitás. 

A kezesség megállapítása nem minden esetben egyszerű. Pontos megfigyeléseket kell végezni 

a gyermekek tevékenységeit vizsgálva. Azoknál a feladatoknál, ahol a két kéz közös munkájá-

ra van szükség (pl.: gyümölcsszeletelés), egyértelműen nem dönthető el. A nehezebb felada-

tok kivitelezését általában a domináns kéz végzi (pl.: tárgyak egyensúlyozása, guruló tárgyak 

megfogása). Tapasztalható a vegyes kezűség problémája is, amikor a gyermek egyik keze sem 

domináns, hol az egyiket, hol a másikat használja. Találkozhatunk, olyan esetekkel is, amikor 

a kezességhez nem azonos szem-láb dominancia párosul (pl.: jobb kezességhez bal láb hasz-

nálat társul). 

A fejlesztő munkát a nagymozgások területénél érdemes kezdeni, összekapcsolva a testséma- 

és téri tájékozódás alakításával. Hiszen, ahogyan az előzőekben említésre került, az oldaliság 

kialakulásának talaja a testséma (páros testrészek), ami szorosan összekapcsolódik a téri tájé-

kozódás fejlődésével a mozgás keretén belül. 

 

Mozgásfejlesztés 

 

A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája, mondhatnánk lételeme. A 

mozgásos tevékenység az alapja egészséges fejlődésüknek. Fejlesztő hatással bír egész énjük-

re, szellemi és fizikai állapotukra egyaránt. Kedvezően befolyásolja személyiségfejlődésüket, 

ugyanakkor a környezet által közvetített információk nagy részét mozgásos tevékenységek 

által szerzik meg. A mozgás fejleszti a gyermekek testsémáját, téri tájékozódását, egyen-

súlyérzékét, a test összerendezett (koordinált) mozgását, állóképességét, izomrendszerét, testi 

erejét. 

Sok más fejlesztési területtel összekapcsolódik, jelen esetben mondhatjuk, hogy a fejlesztő 

munka alapja. A mozgásfejlesztés egyik fontos szabálya a fokozatosság elvének érvényesíté-

se, a nagymozgásoktól haladva a finommozgások felé. Csak akkor szabad a következő, nehe-

zebb gyakorlatot végeztetni, ha az előzőt teljes biztonsággal kivitelezni tudja a gyermek. A 

másik fontos követelmény a többszöri helyes bemutatás a fejlesztő személy részéről, ugya-

nakkor a pontos megfigyelés és lemásolás a gyermekek részéről. 

 

Nagymozgások 

 

Ide tartoznak az alapmozgások (járás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, mászás, dobás). A moz-

gásformák nem veszíthetnek fontosságukból, hiszen az adott mozgássor egyszerre több funk-

ciót is fejleszt. A fokozatosság elvét betartva, és a folyamatos ismétlések eredményeként a 
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mozdulatok vagy mozgássorok egyre pontosabbá válnak, tovább finomodnak, részleteiben 

pedig specializálódnak (pl.: a szökdelésből ugrás lesz). 

A gyakorlati munka során fejlesztési sorrend csak abból a nézőpontból alakítható ki, hogy 

mely terület, funkció fejlesztésével kapcsoljuk össze a tevékenységet, hiszen valamennyi 

mozgásforma nehézségi foka változtatható, még a legegyszerűbb is bonyolítható. A mozgásos 

gyakorlatokat mondókákkal, rövid versekkel érdekesebbé lehet tenni, ami jó hatással van a 

ritmusérzék fejlődésére. 

 

A mászás-terület nehézségi sorrendben megtervezett fejlesztési terve:  

- talajon történő mászások térden és kézen támaszkodva 

- talajon történő mászások talpon és kézen támaszkodva 

- talajon megjelölt sávokban történő mozgássorok 

- a megjelölt sávok szűkítése 

- talajon történő mászások hátrafelé térden és kézen támaszkodva 

- talajon történő mászások hátrafelé talpon és kézen támaszkodva 

- talajon megjelölt sávokban történő mozgássorok hátrafelé 

- a megjelölt sávok szűkítése 

- az előző analógiát követve padon végeztetve a mozgássorozatot 

- az előző analógiát követve pad páron végeztetve a mozgássorozatot oda–vissza   

   irányba 

 

Finommozgások  

 

A mozgások e csoportjába azon mozdulatok, tevékenységek tartoznak, melyek kivitele-

zéséhez a kézre van szükség. Úgy is szoktuk említeni, hogy „kézügyesség". A gyermekek 

iskolába kerülése előtti időszakban szintén nagyfokú figyelmet kell fordítani a finommotorika 

fejlesztésére. Fontos, hogy az írástanulás folyamata minél kevesebb nehézségekbe ütközzön, 

ugyanakkor a kézügyességre a többi tantárgy ismereteinek elsajátításánál is igen nagy szükség 

van. 

Az aprólékos mozgások kivitelezése kisebb izomcsoportok, izomrészek elkülönített sza-

bályozását, rugalmas izomműködését igényli. Minél jobban képesek erre az irányításra a 

gyermekek, annál inkább összerendezettebbek, koordináltabbak lesznek mozdulataik, egyre 

nehezebb és bonyolultabb tevékenységek elvégzését teszi lehetővé számukra. 

A finommozgások fejlesztésének alapja a kéz és az ujjak izomzatának erősítése és lazítása, az 

ujjmozgások tökéletesítése, a kéz mozgékonyságának fejlesztése. A gyakorlati munkához 

számos tevékenység tartozik. 

Ezek a következők: ujjgyakorlatok játékos mozdulatokkal, rövid ritmusos mondókákkal, ver-

sekkel kísérve. Színezés, rajzolás, vonalvezetési gyakorlatok, ragasztás, nyírás, gyurmázás, 

festés, varrás, ujjbáb készítés. A kéz ügyességének fejlesztése során is ügyelni kell a fokoza-

tosságra. Soha nem szabad a munkát a feltárt hiányosság gyakoroltatásával kezdeni. Mindig 

egy alacsonyabb szintű tevékenység begyakoroltatása alapozza meg a következő nehezebb 

funkció fejleszthetőségét, fejlődését. Fontos, hogy megtaláljuk azt a területet, ahol a feladat-

végzés szinte tökéletes, ezáltal biztos alap a kiinduláshoz, ugyanakkor már a tréning kezdetén 

sikerélményhez jut a gyermek. Például: nagyméretű golyók fűzése merev pálcára, majd fonál-

ra – fokozatosan csökkenő nagyságú lyukakkal fűzés vékony fonálra, zsinórra –apró gyön-

gyök fűzése damilra, cérnára. 

 

Egyensúlyérzék 

 

A helyzet-helyváltoztatás, mozdulat, mozdulatsor, egyszóval mindenféle mozgás esetében 
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jelen van az egyensúlyozás. Ahhoz, hogy a motoros tevékenységeket kivitelezni tudjuk, nél-

külözhetetlen az egyensúlyérzék bizonyos fejlettségi foka. Ezt a területet éppen olyan fontos 

fejleszteni, mint a többit. A szakirodalmak az egyensúlyozó képesség fejlődésének első jelen-

tős kezdeti szakaszának a 4-8 éves kort jelölik meg. Ez nem azt jelenti, hogy korábban nincs 

jelen. Ez a képesség segít például abban, hogy a csecsemőkorú gyermek át tudjon fordulni 

egyik oldaláról a másikra, az egyéves korú gyermek meg tanuljon járni. Az egyensúlyozás 

lényege, hogy a gyermekek a test kibillent egyensúlyából minél hamarabb vissza tudjanak 

térni. 

Természetesen minél rövidebb ez a visszatérési idő, annál fejlettebb az egyensúlyérzék képes-

ségük. Ehhez azonban sok gyakorlásra van szükség. Az egyensúlyérzékelésért felelős szer-

vünk a fül, az érzékelő központ a belső fülben található. Ahhoz, hogy az ember egyensúlyozni 

tudjon, alátámasztási felületre van szüksége, így jelen esetben a talp fontos szerepet tölt be. A 

fejlesztő tréning folyamán – mint valamennyi képesség esetében – szintén figyelni kell a fo-

kozatosság elvének betartására. Ennek megfelelően a nagyobb alátámasztási felületen vég-

zendő feladatoktól kell haladni a kisebb felületeken végzendő gyakorlatok felé. Természete-

sen a nehézségi fokozatokat is figyelembe kell venni, például csúszások lejtőn (padon): egész 

testfelületen (hason, háton) – a test oldalán sarokülésben (előre, háttal) –térdelőtámaszban 

(előre, háttal); nehezíthető a feladat, ha párosan végzik a gyermekek a gyakorlatokat. 

 

2.10.1.9. Beilleszkedési és magatartási zavarok 

 

A beilleszkedési és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség problémája, amelyben 

értelmi, érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek.  

A zavar létrejötte egy folyamat eredménye, melynek kezdete többnyire az első óvodás-iskolás 

években és a családi háttérben keresendő.  

Általános feladatunk súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a szakér-

tői bizottságokkal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése. 

A szakértői bizottságok pszichológusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a ta-

nuló támogatása, osztályközösségbe történő visszaillesztése, és kapcsolatainak javítása osz-

tály- és iskolatársaival a pszichológus és a fejlesztő pedagógusok közreműködésével. 

A kitűzött célok elérése érdekében folytatott tevékenység alatt mindvégig előttünk áll, hogy 

minden gyerek individuum. 

 

A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk: 

 Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer, 

konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, szabálytartás 

hiánya), illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, agresz-

szivitás, stb. 

 Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-dyslexia, dysgrafia, figyelem-

hiperaktivitás, kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás fejletlensége, csak 

szekunder jellegű memória). 

 Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- és 

figyelemhiány, túlzott elvárások stb.) 

A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők el, ennek megfelelően a fenti 

csoportok mindegyike számára más-más feladatok adódnak. 

Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi fej-

lődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és kör-

nyezetével egyensúlyban éljen. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

I. Pszichés zavarok esetén: 

az adott diszfunkció csökken-

tése, esetleg megszüntetése 

a korábbi fejlődési szakaszban 

gyökerező hiányosságok és 

torzulások feltárása, rendezé-

se, újratanulása. 

Érzelmi életük egyensúlyban 

tartása, sikereik és kudarcaik 

egészséges feldolgozásának 

segítése. 

 

A kompenzáló magatartás-

formák elhagyása. 

 

 

Az okok (diszfunkció) felku-

tatása különböző diagnoszti-

kai módszerekkel (pszicholó-

gus). 

A diszfunkció kezelése meg-

felelő terápiákkal: 

    - személyiségfejlesztés 

       egyéni és csoportos  

       tanácsadás,relaxáció 

       kognitív terápiák (Coping     

       Cat) elsődleges és másod- 

       lagos kontroll erősítése  

       program (PASKET) 

    - kommunikáció 

       szerepjátékok 

       szerepáttétel 

       szituációs játékok 

Életkorának megfelelően a 

gyermek is értse meg a prob-

lémát. 

Érezze szükségét és fogadja el 

a segítségnyújtást. 

Kooperáljon (tanácsadó- kli-

ens kapcsolatban). 

Csökkenjenek a szorongások. 

A megküzdő mechanizmusok 

erősödjenek. 

Érzelmi reakcióik a helyzet-

hez adekvátak legyenek. 

Kompenzáló mechanizmusaik 

száma és intenzitása csökken-

jen. 

 

II. Tanulási zavar esetén: 

A tanulási nehézség csökken-

tése vagy megszüntetése  

(ez feltételezi az ezt kiváltó 

ok megszüntetését). 

 

 

 

 

 

Beszédfejlesztés (logopédus): 

- arány- és hangsúlyeltolódás 

alkalmazása, 

- a környezet pontos észlelé-

sén és tapasztalásán alapuló 

fejlesztés. 

 

A tanulási zavart kiváltó okok 

felderítése és kiküszöbölése a 

fejlesztő pedagógusok által. 

Képesség és készségszint 

felmérés. 

 

Fejlesztő, felzárkóztató prog-

ramok kidolgozása személyre 

szabottan, részleges kiemelés-

sel, arány és hangsúlyeltoló-

dással. 

A támasztott követelmények 

pontos, objektív meghatározá-

sa az egyén lehetőségeihez 

mérten. 

 

A teljesítményorientáltság 

csökkentése. 

 

Oldott, bensőséges, szeretet-

teljes légkör megteremtése. 

 

 

Valamennyi apró, pozitív 

A fejlesztő és fejlesztett 

összmunkája eredményeként 

fejlődés, változás mutatkoz-

zék. 

(A fejlődés mértéke és ritmu-

sa problémánként és tanuló-

ként változó.) 

 

Legyen látható eredménye a 

fejlesztésnek az adott tanuló 

korábbi szintjéhez képest. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

irányba történő változás meg-

erősítése. 

 

A negatív kompenzáló maga-

tartás ignorálása, más kom-

penzálási lehetőségek feltárá-

sa, az okok megszüntetése. 

Törekvés a szülőkkel való 

együttműködésre. 

III. Szocializációs zavar ese-

tén: 

mivel a problémák a gyermek 

rendszerint a korai szocializá-

ció rendellenes tanulási fo-

lyamatából, illetve a családi 

diszfunkciókból, vagy a szű-

kebb környezetéből erednek, 

ezért a problémából adódó 

zavarokat csupán csökkenteni 

tudjuk, de megszüntetni nem.  

 

Célunk tehát a kompenzálás 

és a kooperáló szülők segítése 

a nevelési kérdésekben. 

 

 

 

 

Fontos, az életkori sajátossá-

gok ismeretében, az iskolás 

gyermektől elvárható viselke-

désformák, és a még nem 

követelhető kontroll szétvá-

lasztása. 

 

Pontos meghatározása annak, 

amit elvárunk a gyermektől és 

ennek a gyermek számára jól 

érthető (életkorának megfele-

lő) közlése. 

 

Feladatunk a pozitív modell-

nyújtás, a pozitív megerősítés 

és a minősítés. 

A gyermekben rejlő pozitív 

értékeknek kiaknázása. 

 

Szeretetteljes, meghitt légkör 

megteremtése. 

Tudja, hogy mit várnak el 

tőle. 

 

Döntéshelyzetben tudjon jó és 

rossz, helyes és helytelen kö-

zött választani. 

 

Legyen képes elfogadni és 

követni a pozitív modellt. 

Érezze tanárai, nevelői jó 

szándékát. 

 

 

2.10.1.10. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

 

Az iskolába járó gyermekek egy része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. Felzárkóztatá-

sukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások nyújtanak segítséget, 

és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti megszüntetését. Ennek 

leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, családlátogatások, szülői 

értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal való 

foglalkozást differenciáltan, csoportbontással oldjuk meg. 

 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha 

- szórt figyelmű; 

- nehezen tud koncentrálni; 

- gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat; 

- túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 

- kézügyessége fejletlen; 

- lassan vált át egyik feladatról a másikra; 
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- olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 

- a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel  

- valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 

 

2.10.1.11. A felzárkóztatás célja 

 

- A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való  

bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség  

megteremtése. 

- Készségek, képességek fejlesztése. 

- A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás ré-

vén a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat megszervezé-

se. 

- Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 

- Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános 

emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

- Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.  

   

Tevékenység Módszer Felelős Határidő 

1. A tanulási 

kudarcnak 

kitett tanu-

lók felisme-

rése 

- képességek felmérése iskolába  

  lépéskor – prevenció; pl.    

  Prefer,   

  Sindelar, ABC teszt 

- képességek felmérése az  

  iskoláztatás folyamán; pl.  

  induktív gondolkodás mérése 

pedagógus, fejlesztő 

pedagógus, gyógy-

pedagógus, 

szakértői bizottság-

ban 

 fejlesztő pedagógus, 

pszichológus  

tanév eleje 

megfigyelés tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesz-

tő pedagógus, 

gyógypedagógus 

folyamatosan 

dokumentumelemzés (a tanuló 

iskolai produktumainak célirá-

nyos áttekintése) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesz-

tő pedagógus, 

gyógypedagógus 

tanév eleje, 

illetve közben 

beszélgetés (gyerekkel, szülő-

vel) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

folyamatos 

a tanulók tanulási szokásainak 

felmérése (kérdőív) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

első félév 
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2. A tanulási 

kudarcnak 

kitett tanu-

lók fejleszté-

se 

(az iskolán 

belül) 

egyéni fejlesztés (fejlesztési terv 

alapján) 

pedagógus, fejlesztő 

pedagógus, gyógy-

pedagógus 

folyamatos 

differenciált tanóravezetés minden pedagógus folyamatos 

korrepetálás érintett pedagógus folyamatos 

napközi, tanulószoba napközis nevelő, 

tanulószoba-vezető 

folyamatos 

előkészítő évfolyam (az első 

osztály sikertelen elvégzése 

esetén az első osztály megismét-

lése a szülő kérésére) 

tanító tanév vége 

mentesítés bizonyos tárgyak 

értékelése alól 

igazgató, tanító, 

szaktanár, szakértői 

bizottság szakembe-

rei, szakértői bizott-

ságok szakemberei 

tanév eleje, 

illetve folya-

matos 

  kis létszámú osztályok iskolavezetés, tanító, 

fejlesztő pedagógus 

tanév eleje, 

ill. folyama-

tos 

tanulásmódszertan, tanulás taní-

tása 

osztályfőnök vagy a 

kurzust oktató peda-

gógus 

tanév eleje, 

illetve folya-

matos 

tréning (tanulástechnika, kon-

centráció stb.), relaxáció 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus, 

pedagógus 

folyamatos 

3. A tanulási 

kudarcnak 

kitett tanulók 

fejlesztése 

(iskolán kívül) 

a tanulási zavarokkal küzdő 

tanulók speciális szakemberek-

hez történő irányítása (szakértői 

bizottságok, orvosi intézmé-

nyek) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesz-

tő pedagógus, gyer-

mekvédelmi felelős 

folyamatos 
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4. A fejlesztés 

hatékonysága, 

értékelés 

a tanulók tanulási szokásainak 

felmérése (kérdőív) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

tanév vége 

dokumentumelemzés (a tanuló 

iskolai produktumainak célirá-

nyos áttekintése) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesz-

tő pedagógus, 

gyógypedagógus 

tanév vége 

fejlesztő szakemberek szöveges 

értékelése az egyéni haladásról 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 

negyedévente, 

illetve tanév 

végén 

megfigyelés tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesz-

tő pedagógus, 

gyógypedagógus 

folyamatos, 

illetve tanév 

vége 

tanulmányi eredmények eleme-

zése (dokumentumelemzés) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök, fejlesz-

tő pedagógus, 

gyógypedagógus 

tanév vége 

beszélgetés (gyerekkel, szülő-

vel) 

tanító, szaktanár, 

osztályfőnök 

tanév vége 

 

Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanulási zavar vagy a tanulási nehézség magatartásza-

varral és a szociális hátránnyal gyakran együtt jelentkezik, egymással szoros kölcsönhatásban 

van. 

 

A tanulási nehézség vagy a tanulási zavar oka lehet születési, fejlődési rendellenesség illetve 

fogyatékosság vagy kisgyermekkori betegség. 

 

Ez megmutatkozik a következőkben: 

 az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjén (hibás ejtés, szegényes szókincs, a szövegemlé-

kezet fejletlensége). 

 olvasás-írás és a számolás zavara 

 mozgáskoordináció zavara 

 kialakulatlan testséma, tér- és irányérzékelési bizonytalanság 

 ritmusérzék fejletlensége 

 a vizuális elemző- és megfigyelőképesség gyengesége 

 a tartós figyelem hiánya 
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Az iskolai tanulási kudarcok hatására a gyermekben olyan pszichés tünetek alakulnak ki, (ér-

zelmi labilitás, szorongás, önbizalom hiánya, hiperaktivitás stb.) amelyek kedvezőtlen maga-

tartási megnyilvánulásokat eredményeznek. 

 

Ehhez társulnak olyan szociális kapcsolati zavarok, mint például a nem megfelelő anya- 

gyermek kapcsolat, az ingerszegény környezet, az elhanyagolt családi háttér stb. 

 

Tapasztalataink alapján ezek a gyermekek a normál iskolai körülmények között, nagyobb 

létszámú osztályban, a megszokott módszerekkel nem képesek a tanulásban előrehaladni, 

fejlődni. 

 

Az egyes képességek terén jelentkező elmaradás, lassúbb fejlődés rendszerint más pszichikus 

folyamatokkal is kapcsolatos. Például a felidézés nehézségei többnyire az észlelés és a megfi-

gyelés folyamatainak elégtelenségeivel is összefüggenek, ezért elképzelhetetlen egy- egy ké-

pesség elszigetelt fejlesztése. Mindig a különböző intellektuális és érzelmi tényező együttes 

feltárására és fejlesztésére törekszünk. 

 

Az érdeklődés a megismerő tevékenység belső motívuma. A képesség fejlődésének a belső 

aktivitás a legfontosabb indítéka, amely a tanulást, a valóság megismerését örömteli, szívesen 

vállalt tevékenységgé teszi. Lényeges, hogy a gyermeknek sikerélményt nyújtson a feladatok 

megoldása, hiszen ez növeli az érdeklődését, fokozza az erőfeszítést. 

 

Az egyéni fejlődés szempontjából döntő fontosságú a szocializációs képességek, a társas kap-

csolatok kialakítása. A tanulási zavar vagy nehézség társas beilleszkedési zavarral is párosul-

hat. Jobb intellektuális teljesítmény erősebb szociális kontaktussal járhat együtt. 

 

Az értékelő-minősítő viszonyt fel kell váltani a megértő-okkereső beállítottságnak. A tünetek 

megváltoztatására, illetve kiküszöbölésére irányuló alkalmi, gyors beavatkozások nem oldják 

meg a személyiségzavart, nem eredményeznek hosszabb távon is ható belső pszichikus válto-

zást a gyermeknél. A zavar igazi korrekciójáról csak akkor beszélhetünk, ha az okok ismere-

tében a tanuló mindennapi életfeltételei, tevékenysége folyamatában törekszünk a pszichikus 

folyamatok befolyásolására. Fontos tényező tehát a tevékenységek feltérképezése, megfelelő 

környezet biztosítása, a megfelelő eszközök használata. 

 

A tanulási kudarc komplex jelenség, ezért a leküzdésére irányuló tevékenységnek is sokolda-

lúnak kell lennie. A fejlesztő osztályok tanulóiban - még a felsőbb évfolyamokon is - nagyon 

erős az osztályfőnökükhöz és a többi tanárhoz való személyes kötődés. Igénylik a mindennapi 

együttlétet, a gondok rendszeres megbeszélését. Az így kialakított oldott légkör feltétele a 

sikeres munkavégzésnek. Gyakran az otthoni környezet nevelési hiányosságait is az iskolában 

kell pótolni. A szülők nagy része nem motivált arra, hogy gyermekét a tanulásban segítse, de 

még arra sem, hogy teljesítményét értékelje. Ezért kiemelt helyen kell foglalkozni a helyes 

tanulási szokások és képességek kialakításával, a helyes önértékeléssel. 

 

2.10.1.12. Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a fejlesztő tevékenységben 

 

 A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában, tempójában 

igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni. 
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 A fejlesztő pedagógusok meghatározott órarend szerint emelik ki a tanulókat az órákról, 

szabadidős tevékenységekről, és a fejlesztő foglalkozások keretében változatos módsze-

rekkel fejlesztik a tanulók személyiségét és tárgyi tudását.   

 A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. Foko-

zottan figyelünk arra, hogy a diák – a családi kommunikációs kapcsolat hiányából adódó-

an is – vagy egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, vagy egyszerre csak egy utasítás 

végrehajtására képes. 

 Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, szakkifejezése-

ket. A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába.  

 Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek 

alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak megta-

nulása. 

 Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre. 

 Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része auditív módon képes csak az ismere-

tek befogadására, ezért a szemléltető eszközök használatát a vizuális képességek szem-

pontjából is fontosnak tartjuk. 

 Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és teljesít-

ményértékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk. 

 A videóra, hanglemezre, magnószalagra, vagy kazettára felvett anyagok a csökkent olva-

sási igényt is pótolják, kiegészítik a tanári közlést. Munkánkat megkönnyítették az írásve-

títőkhöz készült fóliák, az előre elkészített feladatsorok, megoldási kulcsok. 

 Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos tevé-

kenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság érzését, fejlesztik a tanulók 

mozgáskoordinációját, térérzékelését. 

 Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A fel-

mérő feladatait az osztály szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az értékelés azonban 

azonos norma szerint történik. Az értékelésbe beleszámítjuk a választható szorgalmi fela-

datokat, amelyek többnyire valamilyen alapkészség gyakorlását segítik. A tanulók aktivi-

tása szintén beleszámít az értékelésbe. 

 

2.10.1.13. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő további programele-

mek 

 

A gyerekek túlnyomó többségének továbbtanulási esélye, műveltségük várható szintje az álta-

lános iskolából kilépve attól függ, hogy a gyermek milyen fejlettségi szinten kezdi meg ta-

nulmányait az első évfolyamon, és a továbbiakban milyen képességekkel, készségekkel, jár-

tasságokkal rendelkezik a tanuláshoz és egyéb ismeretszerzéshez. Ezt legoptimálisabban a 

kisiskolás korban lehet kialakítani (képességfejlesztés).  

 

Kiemelt területek: 

 

1. anyanyelvi (dyslexia, dysgrafia) 

 

2. matematikai (dyscalculia) 

 

A tanulók képességeinek nehézségei összefügghetnek a különböző értelmi és személyiségi 

folyamatok problémáival is. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Dysgrafia, dyslexia esetén: 

Az írás, olvasás elsajátításá-

nak, tanulási zavarainak 

csökkentése, ha lehet meg-

szüntetése. 

Az elmaradások mielőbbi 

felismerése, korrigálása. 

Súlyosabb esetekben speciális 

szakemberhez kell juttatni a 

gyerekeket (pszichológus, 

logopédus, szakorvos, a szak-

értői bizottság szakemberei 

stb.) 

Diagnosztizálás, okok feltárá-

sa (logopédus, pszichológus). 

Dysgrafia, dyslexia korrekció-

ja:  

A fejlesztő pedagógus terápi-

ás foglalkozásai, mozgásfej-

lesztés – finommotoros, 

nagymozgások erősítése,  

írástechnikai gyakorlatok (be-

tűelemek, rajzok stb.), betű-

kapcsolási gyakorlatok, térbe-

li tájékozódás, kommunikáci-

ós képesség fejlesztése, kor-

rekciója. 

Logopédiai foglalkozások: 

artikulációs gyakorlatok, 

akusztikus gyakorlatok (után-

zás, térbeli tájékozódás), 

összeolvasás, olvasástechnika 

fejlesztése, 

intonáció, 

képzeletfejlesztés, 

szövegértés fejlesztése. 

A gyerekek legyenek tisztá-

ban problémáikkal. 

Fogadják el az erre irányuló 

javítást, segítséget 

Működjenek együtt minden-

kori segítőjükkel, tanáraikkal, 

szakemberrel. 

Legyen az osztályközösség és 

a család megértő, elfogadó, 

segítő. 

 

Dyscalculia esetén: 

A nehézségeket előidéző okok 

enyhítése, megszüntetése. 

A tünet intenzitásának csök-

kentése. 

A lemaradás korrigálása. 

Legyen képes a gyermek a 

matematikai gondolkodás 

elsajátítására korosztályának 

megfelelően. 

Diagnosztizálás, a legrövi-

debb időn belül a korrekció 

megkezdése. Fejlesztő peda-

gógus, pszichológus: 

korrigáló korrepetálás egyéni 

foglalkozással (méret, meny-

nyiség, számfogalom kialakí-

tása), 

logikus gondolkodás fejlesz-

tése (következtetések, ok–

okozat stb.), 

a sikertelenség, a kudarcél-

mény minimálisra csökkenté-

se, 

az értéshez szükséges szó-

kincs biztosítása, 

megértés gyakoroltatása 

(elemzés, összehasonlítás), 

figyelem korrekciója (memó-

riafejlesztés), 

önkontroll fejlesztése, kialakí-

tása (önértékelés). 

A tanuló legyen partnere segí-

tőinek. 

Gyakorlásaival önállóan is 

próbálkozzon problémája 

megoldásával. 

Legyen tisztában lehetőségei-

vel és képességeivel. 

Vállalja a „küzdést”. 
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2.10.2. Tehetséggondozás 

2.10.2.1. A tehetség kibontakoztatása 

 

A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink ver-

senyképes, használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. Mindehhez szükséges az egyéni-

ség, személyiség erőteljesebb fejlesztése. A magasabb szintű gondolkodási képességek erősí-

tése, a természeti és gazdasági jelenségek értelmezése, a probléma megoldási technikák meg-

ismertetése, igazi műveltségélményhez juttatás. 

Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés 

által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy 

több területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. 

A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a következte-

tés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való mentesség, bizonyta-

lanság tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, folyamatos kommuni-

káció. 

 

A tehetség kibontakoztatását serkenti:  

 a megfelelő légkör megteremtése,  

 a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje,  

 a bizalom,  

 a megfelelő szervezeti strukturáltság,  

 a játékosság, 

 versenylehetőségek biztosítása. 

 

A tehetség kibontakoztatását gátolja:  

 a kreativitás lebecsülése,  

 a túlzott fegyelem,  

 a teljesítménykényszer. 

 

A tehetséggondozás az iskolai oktatás egyik lényegi kérdése. Erre kötelez minket a világban 

elszórtan élő magyar származású tudósok öröksége is. 

 

Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s készségei-

ket az adott iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez pedagógusaink rendelkezze-

nek megfelelő pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel.                                                                                          

 

Forrásaink:    

– óvodai vélemények 

– egyéb jelzések (zene, sport stb.)  

– pedagógusok megfigyelései 

– szülők, környezet véleménye 

 

Módszerek:   

– óvodai látogatás    

– iskolán kívüli elfoglaltságok megismerése 

– kötetlen beszélgetések (szülők, edzők stb.)  

– pedagógus (osztályfőnök, szaktanár) céltudatos munkája 

– adatgyűjtés, mérés 
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A tehetséget fel kell fedezni, alakítani, fejleszteni, ösztönözni kell. Ez a környezet, s ezen be-

lül ez az iskola feladata. Ehhez azonban ismernünk kell a tehetség megnyilvánulási formáit: 

1. tudományos tehetség 

2. vezetői tehetség 

3. pszichomotoros tehetség 

4. művészi tehetség 

 

Tudjuk, hogy idejekorán, a szükséges valószínűsséggel bármely társadalmi rétegben született 

gyermekről megállapíthatjuk a vele született vagy tanult tehetséget. Az esélyegyenlőség csak 

abban az esetben valósulhat meg, ha a kedvezőtlen helyzetben élő, jó adottságokkal rendelke-

ző gyermekek minél hamarabb hozzájuthatnak adottságaik, képességeik kifejlesztésének a 

lehetőségeihez. A speciálisan szervezett, céltudatos munkával, speciális gondozással és felté-

telekkel a kiemelkedő képességek fejleszthetők. Ahányféle emberi adottság és képesség van, 

annyi fejleszthető tehetséggé, s szinte ahány ember, annyi tehetséges ember is van. A felis-

mert tehetség neveléséhez világosan megfogalmazott célra, mindenre kiterjedő nevelési kon-

cepcióra és következetes, szorgalmas munkára van szükség. 

 

 

Célok Feladatok Kritériumok 

Iskolánk célja a tehetséges ta-

nulók korai felismerése, hogy 

minél hamarabb elkezdhessük 

fejlesztésüket. 

Látogatás az óvodában, illetve 

az óvónők látogatása az isko-

lában, az óvónők véleményé-

nek kikérése. 

Osztályfőnökök, szaktanárok 

megfigyelései, céltudatos 

adatgyűjtés. 

Iskolán kívüli elfoglaltságok 

megismerése beszélgetés a 

szülőkkel, edzőkkel, tanárok-

kal. 

A partnerekkel való perma-

nens kapcsolattartás. 

 

 

Célunk a felismert tehetség 

fejlesztése, ösztönzése, kibon-

takoztatása az önmegvalósítás 

jegyében. 

A szükséges szakmai támoga-

tás biztosítása, melynek esz-

közei: 

 tanórai csoportbontás, dif-

ferenciálás; 

 érdeklődés alapján szerve-

ződő szakkörök, klubok; 

 tagozatos, speciális tanter-

vű osztályok létrehozása; 

 tantervdúsítás; 

 tanulmányi versenyekre 

való felkészítés; 

 középiskolai előkészítő 

tanfolyamok; 

  táborok, erdei iskola.  

A szakkörök és klubok sike-

res működése. 

 

Tanulmányi versenyeken 

való sikeres részvétel. 

 

Sikeres felvételi vizsgák 

(továbbtanulás). 

 

Közösségi produkciókban 

való sikeres szereplés. 

 

Egyéni produktumok, pub-

likációk, műalkotások létre-

hozása. 

 

Kiegyensúlyozott, elégedett, 

sikeres gyerekek 

Célunk az esélyegyenlőség biz-

tosítása valamennyi tehetséges 

Meg kell próbálnunk kom-

penzálni a családi és  anyagi 

Táborozási hozzájárulások 

elnyerése, a kerületi önkor-
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Célok Feladatok Kritériumok 

gyermek számára társadalmi 

hovatartozástól függetlenül. 

háttér hiányosságait. 

Pályázatok útján biztosítanunk 

kell a szükséges anyagi, tárgyi 

feltételeket azon tehetséges 

tanulók részére, akik rossz 

anyagi körülmények között 

élnek. 

Hozzáférhetővé kell tennünk 

számukra a különböző szak-

könyveket, folyóiratokat, fe-

ladatgyűjteményeket. 

mányzati stb. pályázatok 

felhasználásával.  

 

 

Célunk, hogy a tanulók vállal-

ják tehetségüket és használják 

fel az érvényesülésükhöz. 

Feladatunk a lehetséges he-

lyes utak, lehetőségek minél 

tágabb körét bemutatni. 

A tanulók találják meg a 

tehetség gyümölcsöztetésé-

nek módját. 

Tudjuk, hogy a tehetséggondo-

zás csak a család támogatása 

mellett lehetséges, ezért célunk 

a családdal való együttműkö-

dés. 

A családnak tudtára kell adni 

a felismert tehetséget, a fej-

lesztés lehetőségét, formáját, 

helyét. 

Folyamatosan informálni kell 

az aktuális helyzetről, az elért 

(rész) eredményekről, sikerek-

ről, kudarcokról. 

A család lehetőségeihez 

mérten támogassa mind 

anyagilag, mind erkölcsileg 

a gyermek fejlesztését.  

 

 

 

2.10.2.2. Tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

 

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. 

Ezért kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. 

E feladat kiterjed az óvodai foglalkozásokra, a tanórai és a tanórán kívüli területekre egyaránt: 

A tehetségfejlesztés feladatai intézményünkben: 

 

- 11. évfolyamtól érettségi előkészítőkre jelentkezhetnek diákjaink: 

o emelt szintű érettségi felkészítés a fő és választott érettségi tantárgyakból (ma-

gyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol, német, testnevelés, ka-

tolikus hittan, informatika, rendészet ismeretek, biológia), 

o középszintű érettségire az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően készítünk 

fel a fő érettségi tantárgyakból, a választhatóak közül választhat minden diák a 

helyi tantervünkben megjelenített tantárgyakból; 

- idegennyelv-oktatás csoportbontásban (kezdő és haladó csoport), második, valamint 

(szakkörként) harmadik idegen nyelv tanulásának lehetősége; 

- tehetséggondozó nyelvi előkészítő osztályok indítása, 

- tehetséggondozó differenciáló szaktárgyi foglalkozások az általános iskolában, 

- a tehetséggondozó csoportok emelt óraszámú képzése (pl. idegen nyelv, informatika, 

matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem), 

- 9. évfolyamtól ECDL vizsgára készít fel középiskolánk minden érdeklődőt, 

- idegen nyelvtudás mélyítése anyanyelvi környezetben, nyelvvizsgákra (alap, közép, 

felsőfok) való felkészítés, 

- szakkörök szervezése (szakkörök évente a tanulók érdeklődése alapján indulnak) meg-

felelő létszám esetén, 
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- differenciált órai munka – a tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. (Csoport-

bontásnál fontos a viszonylagos homogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük 

versenyképes kortárstanulókkal ismételten összemérhessék képességeiket, erejüket. 

Megvalósulhat a tantervdúsítás, tananyag gazdagítás. Egyes anyagrészekkel elmélyül-

tebben foglalkozhatnak, gazdagíthatják a követelményrendszert, projektet készíthet-

nek, gyűjtő- és kutatómunkát végezhetnek. ) 

- felkészítés versenyekre, tanulmányi pályázatokon való részvétel, 

- személyes beszélgetések, jutalmazások, 

- Az SNI-s tanulókban rejlő tehetségek kibontakoztatása, a tanulók erősségeinek fejlesz-

tése. 

 

2.10.3. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

2.10.3.1. Alapelveink  

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 megküz-

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

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb kö-

rülmények között élőket. 

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, minden-

napi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. Megvé-

di őket az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől. 

Legalapvetőbb kötelességünk, hogy tevékenységeink során figyelembe vegyük a tanulók szo-

ciokulturális helyzetét, fejlettségét, sajátos nevelési igényét, illetve segítsük bármilyen hátrá-

nyos vagy veszélyeztetett helyzetben levő tanulónk felzárkózását, továbbá a tanulók részére 

az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadjuk, ezek elsajátításáról 

meggyőződjünk. 

 

2.10.3.2. Céljaink  

 

 egyetlen tanulónkat se érhesse semmilyen hátrányos megkülönböztetés. 

 az iskolai élet minden területén törekszünk a gyermekeket megillető jogok érvényesí-

tésére. 

 

2.10.3.3. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős(ök) főbb feladatai: 

 

 Az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket és a tanulókat az ifjúságvédelmi fele-

lős(ök) személyéről, fogadóórájáról, illetve az iskolán kívüli gyermekvédelmi felada-

tot ellátó intézményekről. Az elérhetőségeket az intézményi faliújságra is kifüggeszt-

jük.  

 Folyamatos kapcsolatot tart fent az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, az iskolai vé-

dőnővel, tagintézmény-vezetőkkel, valamint az intézmény vezetőjével. 

 Tanév elejétől nyilvántartja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, vé-

delembe vett tanulók körét, szükség esetén a szülőkkel folytatott egyéni beszélgetés 

után szakember segítséget kéri (pl. Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizs-

gáló Bizottság, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 

 Folyamatosan kapcsolatot tart fent: 
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 gyermekvédelmi és családsegítő szolgálattal, 

 nevelési tanácsadóval, 

 polgármesteri hivatallal, gyámhivatallal 

 gyermekorvosokkal, védőnőkkel, 

 rendőrséggel, 

 gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal; 

 Drogfogyasztást megelőző programmal kapcsolatos pályázatok figyelése, melyeknek 

elsődleges célja a megelőzés és tájékoztatás; 

 Személyes egyéni tanácsadás, beszélgetés tanulókkal; 

 Az intézmény fegyelmi tárgyalásain részt vesz, ahol a tanuló érdekeit képviseli. 

 Szociális ellátások figyelembe vétele és – szükség esetén – ezekről a szülők tájékozta-

tása (pl. önkormányzat által biztosított ingyen reggeli). 

 Folyamatosan nyomon követi a hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos pályáza-

tokat (pl. roma ösztöndíj pályázatok, Útravaló Program, stb.). 

 Részt vesz szakmai, pedagógiai továbbképzéseken, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat 

által megrendezésre kerülő esetmegbeszéléseken. 

 

2.10.3.4. Ifjúságvédelem céljainak megvalósulását segítő tevékenységek 

 

Intézményünk pedagógiai munkáján belül az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- és 

ifjúságvédelem céljainak megvalósulását: 

- az indulási hátrányok csökkentése, 

- felzárkózató foglalkozások, 

- tehetséggondozó foglalkozások, 

- differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

- pályaválasztás segítése, 

- személyes, egyéni tanácsadás szülőknek, tanulóknak, 

- egészségvédő- és mentálhigiénés programok szervezése, drogmegelőzést szolgáló te-

vékenységek, előadások, tréningek, 

- családi életre való nevelés, 

- napközis, tanulószobai foglalkozások, 

- intézményi (menza, napközi) étkezési lehetőség, 

- egészségügyi szűrővizsgálatok, 

- a tanulók szabadidejének szervezése, 

- a tanulók szociális helyzetének javítása a pénzbeni- és/vagy természetbeni támogatás 

megszervezése formájában (alapítványi támogatások), 

- szülőkkel való együttműködés, 

- tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatról, szolgáltatásról. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök javaslatára évenként több gyermek kap adományt az 

intézmény fenntartójától (Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata), va-

lamit az intézmény alapítványától. 

 

2.10.3.5. A kötelező előírásokon túl az alábbi ellátásokat, juttatásokat, rendezvé-

nyeket vállaljuk fel 

- A veszélyeztetett vagy fokozottan hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi elhelyezésé-

ről gondoskodunk saját kollégiumunkban. 
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- A tanyákon élő, Kiskunfélegyháza közigazgatási területéről bejáró általános iskolás-

korú és a kérvényező tanulók autóbuszbérleteit a tanév időtartamára az intézmény ve-

szi meg, és ingyenesen bocsátja azt saját tanulói rendelkezésére. 

- Alapítványunkkal együttműködve segítjük, támogatjuk a hátrányos helyzetű gyerme-

keket. Ezen anyagi segítséget kérelemben kell igényelni. A táborozáshoz, osztályki-

ránduláshoz, étkeztetéshez, tankönyvek vásárlásához biztosít segítséget a 

„Constantinum Iskoláiért Alapítvány”, amely intézményi jellegű.  

- A szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak – kérelemre – az iskola területén szerve-

zett, fizetős foglalkozásokat az iskolavezető ingyenessé vagy mérsékelt árúvá teheti. 

- A tanulmányi, szaktárgyi versenyeken való részvételt – kivéve írásos, levelezős verse-

nyek – az iskola támogatja. A levelezős versenyekre szükség esetén támogatást ad. 

- A gyengébb tanulmányi eredményt nyújtó, szociális hátrányokkal küszködő tanulóink 

részére ingyenes felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk idegen nyelvből, matemati-

kából, szükség esetén más tantárgyakból is megfelelő létszám esetén. 

- Az óvodától a gimnáziumig biztosítjuk a részképességeikben csökkent vagy valami-

lyen fejlesztésre szoruló tanulóknak, gyermekeknek a fejlesztést. 

- Nemzetiségi, etnikai csoportokhoz tartozóknál kihasználjuk a pályázati lehetőségeket 

is a hátrányok enyhítése céljából. 

- Alkalmanként jótékonysági rendezvényeket tartunk, ahol alapvető élelmiszereket, já-

tékokat, ruhát osztunk vagy műsorral, vendéglátással egybekötve segítünk a rászoru-

lóknak. 

2.10.3.6. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A szociális hátrányokat az osztályfőnök azonosítja az ifjúságvédelmi felelős közreműködésé-

vel. Ez jelentheti a család alacsony jövedelmi szintjét, a hátrányos vagy halmozottan hátrá-

nyos helyzetet, rossz családi szociális körülményeket vagy más hátrányokat. A felismerést 

követően az iskola rögzíti a szükséges intézkedéseket és a lehetőségek függvényében végre-

hajtja azokat, szükség esetén más fórumokhoz, intézményekhez fordul segítségért.  

A szociális hátrányok enyhítésével kapcsolatos konkrét feladatok a gyermek és ifjúságvéde-

lem terén felmerülő feladatok közt szerepelnek. 

 

 

2.11. A szülő, a tanuló, és a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolatának 

formái 
2.11.1. A szülői és a pedagógus együttműködési formái 

2.11.1.1. Az intézményi szülői szervezetek 

Az iskolában/kollégiumban a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvé-

nyesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői közösség (SZK) működik. 

A osztályok szülői közösségeit az egy osztályba járó gyermekek szülei alkotják, akik körük-

ből képviselőket választhatnak. Kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott osztály 

SZK elnöke segítségével juttatják el az intézmény vezetőségéhez. 

A szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai (ált. isk. és gimn.) SZK 

választmánya. A választmány munkájában az osztály szülői közösségek elnökei, elnökhelyet-

tesei vehetnek részt. 

A SZK elnöke közvetlenül a SZK összekötő tanárával tart kapcsolatot, aki beszámol az in-

tézmény vezetőjének. 



56 

 

2.11.1.2. A szülői közösség jogai 

Az intézmény szülői közösségét az alábbi jogok illetik meg: 

 megválasztja saját képviselőit, 

 kialakítja saját működési rendjét, 

 képviseli a szülőket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében, 

 véleményezi a pedagógiai programot, házirendet, a törvényekben meghatározott egyéb 

dokumentumokat, valamint a SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel és a tanulókkal 

kapcsolatosak, 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos vala-

mennyi kérdésben, 

 segíthetik rendezvényeikkel, támogatásaikkal gyermekük iskoláját. 

 

2.11.1.3. A szülők tájékoztatásának rendje 

Szóbeli 

Az intézmény a köznevelési törvénynek megfelelően a gyermekekről a tanév során rendszeres 

szóbeli tájékoztatást ad. A szóbeli tájékoztatás történhet szülői értekezletek és fogadó órá-

kon. 

A szülői értekezletek rendje: 

A csoportok/osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként a munkatervben 

rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök/csoportvezető vezetésével 

(évelején, félévkor, év végén). 

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, a csoportvezető/osztályfőnök 

és a szülői közösség képviselője a gyermekközösségekben felmerülő problémák megbeszélé-

sére. Tartunk Pályaválasztási szülői értekezleteket, Elsőáldozást előkészítő szülői értekezlete-

ket stb. 

A fogadóórák rendje: 

Az intézmény pedagógusai a szülői fogadó órákon egyéni tájékoztatást adnak a gyermekek-

ről/tanulókról a szülők számára. 

Az intézmény tart a munkatervben rögzített rendes szülői fogadóórákat.  

A pedagógusoknak heti állandó fogadóórájuk van. 

Az igazgatónak, igazgatóhelyetteseknek állandó fogadóórájuk van. 

Fogadóest 

A szülői értekezleteken és a heti rendszerű fogadóórákon kívül az első és a harmadik negye-

dév végén fogadóestet tartunk a szülők részére, amely keretében lehetőséget biztosítunk a 

szülő számára, hogy konzultáljon a szaktanárokkal gyermeke tanulmányi haladásáról, ered-

ményeiről. 

Írásbeli 

A pedagógusok kötelesek a tanulóra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos be-

jegyzést a csoportnaplóba vagy digitális osztálynaplóba bejegyezni. Az iskolában az ellenőr-

zőbe vagy tájékoztató füzetbe is fel kell tüntetni az érdemjegyeket és írásos bejegyzéseket, 

amelyet — az általános iskolaiban — dátummal és kézjeggyel is el kell látni. A szóbeli felele-

tet aznap, az írásbeli számonkérés eredményét a feladatlap kiosztásának napján kell bejegyez-

ni. A középiskolások maguk vezetik ellenőrzőjüket, de az osztályfőnökök kötelesek azt mi-

nimum negyedévente ellenőrizni. 

Nagyobb iskolai rendezvények, programok előtt a szülők írásos körlevelet kapnak ellenőrző, 

vagy üzenőfüzet, vagy osztályfőnöki tájékoztató füzet útján. 

 

Sajátos kapcsolatot tart a szülőkkel, tanulókkal és pedagógusokkal 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 
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- a fejlesztőpedagógusok, 

- a tankönyvfelelős. 

További kapcsolatrendszerünket az SZMSZ taglalja. 

A szülők részéről elvárhatjuk: 

- aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

- ötletnyújtást az előadásokhoz, programokhoz, hitéleti nevelési témákhoz, 

- őszinte véleménynyilvánítást, 

- együttműködő magatartást, 

- lehetőségekhez mérten szponzori segítségnyújtást. 

A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: 

- közös zarándoklatok, 

- közös plébániai programok, 

- szülők fóruma, előadások stb. 

Egyéb kapcsolatok 

- Családlátogatás – szükség szerint – előre egyeztetve 

- Nyílt tanítási napok 

- Közös lelki nap 

- Közös kirándulások 

 

A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás  

                (részletezve az SZMSZ-ben) 

 

2.11.1.4. A kollégium kapcsolatrendszere 

 

A kollégium, nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében, rendszeres kapcsolatot 

tart a szülőkkel a beköltözéstől kezdve, a szülői közösségekkel, a kapcsolódó iskolákkal, társ-

intézményekkel, a település – a tanulók nevelésében érintett – intézményeivel, civil szerveze-

teivel, szakmai közösségeivel. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában a kollégium 

nyitott és kezdeményező. 

A kapcsolattartás formái és módszerei alkalmazkodnak a kollégium feladataihoz. 
 

– A szülőkkel lehetőség szerint személyes kapcsolatot tartunk fenn. Hálásak vagyunk azért 

a bizalomért, amellyel a szülők a legféltettebb kincsüket, gyermeküket bízzák ránk. Az is-

kola és a szülők optimális esetben egymást kiegészítő tevékenységet folytatnak. Nem ve-

hetjük át a szülők feladatát, mert az a sajátosan övék. A kollégium elvárja a szülőktől, 

hogy gyakorolják kereszténységüket, de legalább tisztelettel elfogadják a kollégiumban 

folyó nevelést. Törekszünk a szülőkkel mindjobban megismertetni nevelési alapelveinket.  

Igyekszünk rendszeres tájékoztatást nyújtani a szülőknek a gyermekeikkel kapcsolatos 

eseményekről, sikerekről és esetleges problémákról. Ennek eszköze a folyamatos kapcso-

lattartás (szülői értekezlet, fogadóórák, előadások levelek, személyes beszélgetés szükség 

esetén bármikor), ami viszont akkor érheti el célját, ha a szülők élnek a lehetőségekkel. 

Elvárjuk, hogy a szülők az esetleges problémákat őszintén és közvetlenül az illetékesek-

nek tárják fel, indokolatlanul ne forduljanak külső fórumhoz. Feladatunk, hogy a jogos 

problémákra mindenkit megnyugtató megoldást találjunk. Minden év májusában Szülők 

napját tartunk, amely lehetőséget kínál a szülők köszöntése mellett arra, hogy az eltelt 

évben elsajátított ismeretek és munkaformák eredményeit is bemutassa (pl. szabás-varrás, 

főzés-sütés). 

– Törekszünk az egyházközségekkel, plébánosokkal való jó kapcsolatra. Lehetőségeinkhez 

mérten igyekszünk közösen bekapcsolódni a közeli plébánia tevékenységébe, és diákjain-

kat egyénenként is erre buzdítjuk. Tanulóink bekapcsolódnak a helyi katolikus, református 
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gyülekezetek által szervezett programokba, rendszeresen részt vesznek a szentmiséken, ill. 

a protestánsok az istentiszteleteken. Szem előtt kell azonban tartanunk, hogy a tanulóknak 

lakóhelyükön is szükségük van az ottani keresztény közösséggel való élő kapcsolatra. Tö-

rekszünk a helyes egyensúly kialakítására. Fontosnak tartjuk az ökumenikus szemlélet ki-

alakítását. 

– A Constantinum más tagintézményeinek pedagógusaival és tanulóival mindennapos a 

kapcsolatunk. Diákjaink tevékenyen részt vesznek az említett intézmények rendezvényein. 

– Aktív pedagógiai kapcsolatot tartunk fenn diákjaink iskoláinak pedagógusaival (igazgató, 

osztályfőnök) és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. pszichológus, 

gyermekvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus, gyámügyi munkatárs stb.). A kapcsolattar-

tás formái a telefonos vagy személyes beszélgetés, a levélváltás, a hivatalos megbeszélés 

stb. Beszerezzük és szem előtt tartjuk az érintett iskolák pedagógia programját és éves 

munkatervét. 

– Nagyra értékeljük a fenntartóval való személyes kapcsolatot, a fenntartó más kollégiuma-

ival, ill. más egyházi kollégiumokkal való kapcsolattartást.  

– Kollégiumunk nyitott az állami kollégiumok felé is, szívesen nyújtunk nekik, ill. fogadunk 

el tőlük szakmai vagy más hasznos segítséget.   

– Más helyi intézményekkel való kapcsolat: diákotthonunk lakói életkoruknak megfelelő 

előadásokon (színház, irodalmi estek) vesznek részt és rendszeresen látogatják a helyi ki-

állításokat. 

2.11.1.5. Az intézmény partnereivel való kapcsolattartás rendje 

A tanulóinkkal, szülőkkel, kollégákkal való rendszeres kapcsolattartás mellett nagyon fon-

tosnak tartjuk ezt a további, mindennapi életünket átszövő partnerekkel is: 

 A fenntartóval, a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérekkel aktív a 

kapcsolatunk: mindennapi szinten személyesen megvalósul az intézményünkben 

tevékenykedő szerzetesnővérekkel, a fenntartó vezetőjével szintén rendszeres a 

kapcsolatunk. 

 A Katolikus Pedagógia Intézettel (KaPI) évente több alkalommal szakmai fóru-

mokon keresztül valósul meg a kapcsolattartás. 

 A Magyar Katolikus Püspöki Kar, a helyi plébánia, önkormányzat, valamint to-

vábbi hivatali és kulturális szervek, egyesületek, oktatási intézmények, vállalatok 

és vállalkozók szintén meghatározóak a kapcsolattartásainkban. 

Rendje és módja: személyes tárgyalások (fogadóórákban vagy telefonon egyeztetett idő-

pontokban), hivatalos levelek, beszámolók (fenntartónak és hivatali szerveknek), telefo-

nos kapcsolat, e-mail, iskolai honlap.   

 

 

2.12. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 

64-73.§ rendelkezik, valamint az ezt módosító24/2017. (X. 3.) EMMI-rendelet. Helyben 

szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés. 

A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal által szer-

vezett független vizsgabizottság előtt - a fenti rendeletek előírásainak megfelelően - lehet ten-

ni. 

A miniszteri rendelet 65. §-ának (1) bekezdése alapján javítóvizsga letételére augusztus 15-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó-, különbözeti és beszámoltató vizsga 
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esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy 

osztályozóvizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a 

vizsgázót a vizsgára történő jelentkezésekor írásban tájékoztatni kell. A 65. § módosított (3) 

bekezdése alapján az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a függet-

len vizsgabizottság előtti vizsga esetén az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal veze-

tője a vizsgázó – kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő – írásbeli kérelmére engedé-

lyezheti, hogy a vizsgázó a fentiek szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen 

vizsgát – a kérelmet írásban kell benyújtani, és azt kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képvi-

selőnek kell aláírnia. 

A technikumbanban és gimnáziumban olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesíté-

sével a helyi tanterv alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való 

jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követel-

mény a minimum hatvanperces, az adott tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi 

követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres 

teljesítése. 

A miniszteri rendelet 68. §-ának módosított (2) bekezdése szerint differenciált időtartamot 

állapított meg az írásbeli vizsga esetében, amely vonatkozik az osztályozó-, a különbözeti, 

javító- és pótló vizsgákra egyaránt: az írásbeli feladatok megválasztásához rendelkezésre álló 

idő tantárgyanként általános iskolában maximum, technikumban és gimnáziumban minimum 

hatvan perc. 

Az írásbeli és a szóbeli vizsgák értékelése oly módon történik, hogy egyenlő arányú súlypon-

tozás érvényesül, vagyis 50-50 %-os arányú az írásbeli és szóbeli eredményének az értéke az 

összeredményben. 
 

2.12.1. A tanulmányok alatti intézményi vizsgák típusai 

2.12.1.1. Osztályozó vizsga 

 
A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, 
ha  

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

- tanulmányait magántanulóként folytatja,  
- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanév-

ben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 

- az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 250 tanórá-
nál többet mulasztott,  

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott,  
- az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az el-

méleti tanítási órák húsz százalékánál többet mulasztott,  
és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a nevelő testü-
let engedélyezi az osztályozó vizsgát. 

 

- ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatáro-
zott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető,  

- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az In-

tézmény helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hi-
ányzó év/évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályo-

zó vizsgát tennie. 
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Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok 
megrövidítésére is engedélyt kap a tanuló. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén 
javítani nem lehet.  
A tanítási év végén osztályozatlan tanuló nem tehet osztályozó vizsgát, csak javítóvizsgát. Ha 
a szabályosan megtartott javítóvizsgája elégtelen, tanévet kell ismételnie. 

 

2.12.1.2. Különbözeti vizsga 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 
az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Iskolánk nem 9., és szakképző 13. évfolyamába 

belépő tanulók esetén, ha a helyi tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig tanult tantár-
gyak éves óraszámainak összege kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplő ösz-

szeg, a belépő tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie.  
Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is. A különbözeti vizsga 
tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény vezető-
jének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. 

 

2.12.1.3. Javítóvizsga 

A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha 

- tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,  
- a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, 

vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le,  
- szakmai gyakorlatból a nevelő testület a gyakorlati képzés szervezőjének egyetértésé-

vel engedélyezte,  
- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető. Ha az osztá-
lyozó vagy különbözeti vizsgára a tanév közben kerül sor, s a tanuló elégtelen minősítést sze-
rez, a vizsgát követő három hónapon belül kell a javítóvizsga időszakot kijelölni. 

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanév-

ben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több 

iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett 

évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam va-

lamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett 

évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő 

év végi bizonyítványba be kell írni. 

 

2.12.1.4. Pótló vizsga 

 
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, 
pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. 

Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni. 

2.12.2. A tanulmányok alatti intézményi vizsgákkal kapcsolatos általános szabá-

lyok 

 
Az iskolában a vizsgák az igazgató által megbízott vizsgabizottság előtt zajlanak. A vizsgák 
írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati vizsgarészekből állhatnak. 
Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tartalmazza. 
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Az írásbeli maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 60 perc. Egy napon legfeljebb 3 
írásbeli vizsgát lehet megtartani, a vizsgák között pihenőidővel. Az írásbeliről jegyzőkönyv 

készül a megfelelően kialakított ülésrenddel, az esetleg előforduló rendkívüli események, 
szabálytalanságok leírásával, a dolgozatokat beszedő felügyelőtanár aláírásával. A javító ta-

nár piros tollal javítja ki a dolgozatokat, rávezeti az eredményt és aláírja. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó alkalomhoz illő ruhában legalább 10 perccel a meghirdetett 

vizsgakezdés előtt érkezik meg. A vizsgabizottság jelenlétében tantárgyanként tételt húz, ki-

választja a hozzá tartozó segédeszközt, majd (az idegen nyelv kivételével) legalább 30 perc 

felkészülési idő után önállóan felel. A szóbeli feleltetés időtartama nem lehet több 15 percnél. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljesen tájékozatlan, az elnök egy alkalommal pótté-

telt húzat. A következő vizsgatárgy tételhúzása előtt a vizsgázónak legalább 15 perc pihenő-

ideje van, ez alatt elhagyhatja a vizsgatermet. Egy napon legfeljebb 3 tárgyból szóbelizik egy 

vizsgázó. A szóbeli felelet végén az elnök rávezeti a javasolt értékelést a jegyzőkönyvre. 
Ha a tanuló nagyon komoly indokkal nem tud megjelenni a vizsgán, akkor írásban kérheti az 
igazgatótól (az igazolást mellékelve), hogy másik napon vizsgázhasson. 

2.12.3. Vizsgaidőszakok 

 
A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni. Osztályozó vizsgát 
az iskola tanítási év (szorgalmi idő: szeptember 1-jétől a következő év június 15-éig terjedő 
időszak) során bármikor szervezhet. A vizsgaidőszakok a következők:  

 Őszi: szeptember első két tanítási hete,
 

 

 Félévi: a félév utolsó napja előtt két tanítási hét,
  

 Tavaszi: az aktuális tanév rendjében szereplő május-júniusi érettségi vizsgaidő-

szak első vizsganapját megelőző második hét (öt tanítási nap), 

 Év végi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét, 

 Nyári: augusztus 15-31 közötti javítóvizsga időszak 
 

2.12.4. A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje 

 
A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag. A 
vizsgák részeit és az értékelés rendjét a helyi tanterv alapján az alábbiak szerint határozzuk 
meg:  

 vizsgarész típusa 
tantárgy írásbeli szóbeli gyakorlati 

Magyar nyelv és irodalom X X  

Idegen nyelvek X X  

Matematika X X  

Történelem, társ. és áll. ismeretek X X  

Katolikus hittan X X  

Biológia- egészségtan X X  

Fizika X X  

Kémia X X  

Földrajz X X  

Ének-zene X X  

Vizuális kultúra X X  

Dráma és tánc  X X 

Művészetek X X  

Informatika  X X 

Életvitel és gyakorlat X X  
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Testnevelés és sport  X X 

Szakmai tárgyak  X X X  
 

2.12.5. Az értékelés helyi rendje  
 Osztályozó, javító és különbözeti vizsgák esetén, illetve ezek pótló vizsgájánál

 

0 - 29% - 1  
30 - 49% - 2 

50 – 69% - 3 

70 – 84% - 4 

85 -100 %  - 5  
  

2.12.6. Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga 

 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a közoktatási fela-

datkörében eljáró oktatási hivatal, szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati vizsgatantárgyak 

esetén pedig a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt intézmény szervezi.  
A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó nap-

ját megelőző harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából füg-

getlen vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, 

hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül 

továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik az első félév, illetve a szorgalmi 

idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.  
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő ti-

zenöt napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az 
iskola a kérelmet hét napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek.  

Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, 

a vizsgabizottság, illetőleg a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt az isko-
lát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről - 

figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott, illetve a vendégtanulóként szerzett 
osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

 

2.13. A tanulók az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakor-

lásának rendje 
Elvárásaink a hatékony nevelés és oktatás érdekében 

Tanulóink  

 kapjanak az iskolától értékálló tudást; 

 ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat: vegyenek részt az iskola színes, sokoldalú éle-

tében (működő diákönkormányzat); 

 értékeljék saját és mások tudását, a tanulásnak legyen tekintélye; 

 fejlődjön önismeretük; 

 saját képességeiknek megfelelő maximális tudást (jártasság, készség) szerezzenek, 

 olyan humán értékeket sajátítsanak el, mint becsület, tisztesség, egymás tisztelete, ha-

zaszeretet, magyarságtudat; 

 kapjanak személyiségfejlődésüknek és képességeiknek megfelelő egyéni bánásmódot. 

 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Alakuljanak ki a személyiség 

olyan értékes tulajdonságai, 

1. Az osztályközösség az 

iskola és a diákönkormányzat 

A tanulók tudjanak: 

- együttműködni társaikkal, 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

mint a szervezőkészség, akti-

vitás, önállóság, kitartás, ér-

deklődés, kollektivitás. 

 

legkisebb működő egysége, 

amelynek alapértékei: 

-  tanulói joggyakorlás, 

-  célok demokratikus     

    meghatározása, 

-  közösségen belüli vita,  

    kritika, 

-  választott tisztségviselők  

    tevékenysége, 

 

Az osztályközösség választja 

meg az osztály tisztségviselő-

it, s delegál képviselőket az 

iskola diákönkormányzatába. 

 

Az osztályközösség élén, mint 

pedagógus vezető, az osztály-

főnök áll. Feladata sokrétű.  

 

Az ezzel kapcsolatos legfőbb 

elvárások: 

- szabad  

   véleménynyilvánítás     

   lehetőségének és a  

   demokratikus döntés  

   létrejöttének biztosítása. 

- irányítsa úgy a tanulókat,  

   hogy minél többen  

   jussanak érdemi munkával  

   járó megbízáshoz (titkár,  

   helyettes, tanterem-,  

   tanulmányi-, kulturális-,  

   sport-, szekrényfelelős,  

   ügyeletvezető és   

   ügyeletesek stb.), 

- az iskolai és osztály  

   önkormányzattól kapott  

   információkat építse be  

   nevelő munkájába. 

- mások szempontjait is fi-

gyelembe véve cseleked-

ni, 

- felmerülő akadályok ese-

tén dönteni az életkoruk-

nak megfelelő szinten,  

- tetteikért felelősséget vál-

lalni. 

A tanulók megismerhessék és 

gyakorolhassák a demokrácia 

elemeit, jogaikat és kötelessé-

geiket. 

2. Diákönkormányzat 

(DÖK) működtetése: 

- Az iskolai diákmozgalmat    

      a DÖK-segítő     

      pedagógusok  

      támogatják és fogják  

      össze. 

- A DÖK-nek legyen a  

   tanulók által elfogadott  

   szervezeti és működési  

A tanulók: 

- tudják érdekeiket felmér-

ni, megfogalmazni, képvi-

selni,  

- tudjanak érvelni, vitázni 

mások nézeteinek tiszte-

letben tartásával, 

- legyenek képesek komp-

romisszumra jutni, 

- az elfogadott döntéseket 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

   szabályzata. 

- Tevékenysége a tanulókat  

    érintő valamennyi  

    kérdésre kiterjed.  

- Véleményt nyilváníthat: 

  a tanulók nagyobb  

   közösségét érintő  

   kérdések tárgyalásakor, 

  a tanulói pályázatok,  

   versenyek  

   meghirdetésekor,   

   szervezésekor, 

 a tanórán kívüli  

   tevékenységek formáinak  

   meghatározásakor, 

 a könyvtár és az iskolai  

   sportkör működési  

   rendjének  

   megállapításakor, 

 más jogszabályban  

   meghatározott  

   kérdésekben.  

- A tanulóifjúságot az  

   iskola vezetősége és a  

   nevelőtestület előtt az  

   iskolai diákönkormányzat  

   képviseli.  

- A DÖK képviseli  

   tanulótársait az iskola  

   vezetősége, a  

   nevelőtestület, az SZK  

   értekezleteinek vonatkozó  

   napirendi pontjánál. 

- A diákönkormányzat a  

      tanulókat faliújságon,  

      iskolarádión keresztül,  

     valamint az iskolagyűlésen  

     tájékoztatja. 

hajtsák végre, tartsák be,  

- tudjanak és merjenek vé-

leményt mondani. 

Gyakorolják a demokratikus 

munkakultúrát, a hatalommal 

való élést, a közösség szolgá-

latát, az alkalmazkodást az 

eltérő nézetekhez. 

Az iskolagyűlés a legmaga-

sabb fórum, amelyet évente 

legalább egy alkalommal ösz-

sze kell hívni. 

Az iskolagyűlésen a DÖK és 

az iskolavezetés beszámolhat 

az előző iskolagyűlés óta el-

telt időszak: 

- munkájáról, és minősítheti    

  azt, 

- a tanulói jogok helyzetéről,  

Az alá- és fölérendeltségi vi-

szony tanítsa meg a tanulókat 

a vezetésre és az alkalmazko-

dásra egyaránt. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

  érvényesüléséről, 

- tanulmányi versenyekről, 

- ügyeletesi munkáról. 

 

Az iskolagyűlésen:  

- bárki felszólalhat, közér-

dekű észrevételt, javasla-

tot tehet, kérdezhet, 

- döntést csak a megtárgyalt 

ügyekben születhet. 

A tanuló egyéni (akár magán- 

jellegű) problémáival keresse 

meg tanárát. 

- Az osztályfőnök, vagy 

bármelyik pedagógus ke-

ressen megoldást a felme-

rülő problémára. 

- Szükség esetén, a lehető-

ségekhez mérten álljon 

rendelkezésre pszicholó-

gus is. 

- klímatesztben vélemény-

nyilvánítási lehetőség; 

A tanuló teljes biztonsággal 

és bizalommal fordulhasson 

segítségért a pedagógushoz. 

 

2.14. Felvételi vizsga rendje 
A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre bármely tagintézményben. A tanulói jogok 

és kötelezettségek gyakorlásának helyi szabályait az intézmény házirendje tartalmazza. 

 

2.14.1. Általános iskolai felvétel 

A beiskolázást nem köti körzethatár. A tanulók felvételéről az intézményvezető és az általá-

nos iskolai intézményegység-vezető közösen dönt. Elutasító döntés ellen a fenntartónál lehet 

fellebbezni. A fellebbezést az intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani – az elutasítás kézhez-

vétele utáni 8 napon belül.  

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadja az intézmény célkitűzése-

it, pedagógiai programját és eltökéltek legyenek annak megvalósítására és a gyermek iskola-

érett legyen. Fontos a katolikus értékrend elfogadása is. A gyermekeknek hitoktatást vállalni-

uk kell a fenntartó döntése alapján. (Lehet az ökumenizmus szellemében.) A HH-s tanulók 

felvételét is vállaljuk a törvényi előírások szerint. 

 

2.14.2. Középiskolai felvétel 

Gimnáziumunkba és technikumunkba jelentkezés esetén a jelentkező tanulók általános iskolai 

7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi eredményei alapján rangsorolunk. Sem írásbeli, sem 

szóbeli felvételi vizsgát nem kérünk. 

A felvételt nem köti körzethatár, országos beiskolázási jogunk van. A felvételi (intézményi 

vagy központi) sikerességéről az intézményvezető és tagintézmény-vezető közösen dönt. A 

döntés joga az intézményvezetőé és intézményegység-vezetőé. A bemenetkor és kimenetkor 

minden tagintézményben (általános iskola, középiskola) fenntartjuk a mérési, vizsgáztatási 

lehetőséget. Ez történhet az iskola saját pedagógusainak közreműködésével, de külső szakem-

ber által (pl. pszichológus, gyógypedagógus, logopédus stb.) is.  
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2.14.3. Kollégiumi felvétel 

A tanuló iskola útján vagy közvetlenül is kérheti kollégiumi felvételét. A felvétel egy tanévre 

szól, melyről a tagintézmény-vezető dönt.  

A kollégium iránti kérelem és elbírálásának elvei: 

  saját (Constantinum) tanuló elhelyezése elsőbbséget élvez 

  katolikus életmódot folytató gyermek elsőbbséget élvez 

  veszélyeztetett vagy HH-s, HHH-s gyermekek elsőbbséget élveznek (szociális hátrá-

nyokkal küzdők is)  

A kollégiumba felvett tanulók foglalkozásra történő beosztásáról a kollégium vezetője dönt a 

kollégiumi nevelőtestület véleménye alapján. 

A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés iránti kérelem elutasítása a kollégiumi vezető 

döntése. Fellebbezni az intézményvezetőhöz lehet 8 napon belül írásban. 

  

Az iskolai/kollégiumi felvételről hozott döntést az intézményvezetőnek, illetve tagintézmény-

vezetőnek írásba kell foglalnia. 

 

2.14.4. A felvétel rendje 

Általános iskola: Az első évfolyamon szükséges az iskolaérettség írásos igazolása. A felvételt 

a városi polgármesteri hivatal által meghirdetett módon és időben kell kérni az iskolánkban – 

a szülő és gyermek együttes megjelenésével. A felvétel további feltétele írásos szülői kötele-

zettségvállalás, amelyben a szülő a kötelező óraszámok feletti választható és a képzési folya-

matba beállított óraszámokat elfogadja, valamint a házirendet és egyházi feltételeket tudomá-

sul veszi. Ezek a feltételek minden tagozatra érvényesek. 

Középiskola: Az általános iskolánkból jelentkezők előnyt élvezhetnek a felvételiben – akár 

nyilatkozat alapján felvételi eljárás nélkül automatikusan is bekerülhetnek intézményünk kö-

zépiskolájába (ennek fő kritériuma: fegyelmi vétség nélkül végezte az általános iskolát, átlag-

eredménye: min. 3). A törvényben előírt, valamint az intézmény által nyilvánosan meghirde-

tett éves feltételek szerint. Az intézményi szabályok elfogadásáról tett írásbeli nyilatkozattal.  

 

2.14.5. Átvétel más intézményből 

A tanuló felvételéről az intézményvezető és a tagintézmény-vezető közösen dönt. A felvétel-

nél mérlegelési szempont a tanulmányi eredmény, a magatartás, szorgalom, valamint a család-

ja hitélete, nyitottsága az iskola értékrendje iránt.  

 

2.14.6. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérü-

lésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy megérke-

zése előtt. Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 

alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai bale-

setek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, 

megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Le-

hetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön az ismeretek elsajá-

títására. 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 
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Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 

hulladékgyűjtés) alkalmával is tudnak használni. 

 

2.14.7. 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; 

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következménye-

it; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2.14.8. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 

feladatok:  

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

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

lalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

 

2.14.9. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében: 

– az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröske-

reszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélke-

dőkbe; 

– támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzé-

sekre való jelentkezését. 

 

2.14.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő 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 

testnevelés - magasból esés 
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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; valamint az iskolai egészségügyi szol-

gálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

 

2.14.11. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

– szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó); 

– minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak 

az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági Elsőse-

gélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

– a rendészet és közszolgálat ágazati technikumi képzésben résztvevők számára gyakor-

lati foglalkozások és nyári gyakorlat keretében (a Katasztrófavédelemmel kötött 

együttműködési megállapodás alapján) is megvalósul; 

– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalko-

zó projektnap (témanap) szervezése az alsó, a felső tagozatos és középiskolás tanuló-

ink számára. 

 

3. HELYI TANTERV 

A mindenkori jogszabályoknak megfelelően a fenntartó által jóváhagyott tantárgyfelosztásokat 

alkalmazzuk.  

A helyi tanterv tantárgyi és szaktárgyi terve külön mellékletét képezi a pedagógiai progra-

munknak és helyei tantervünknek.  

                (Részletezve az 2. sz., 3. sz.,4. sz. és 5. sz. mellékletben) 

3.1. A választott kerettanterv megnevezése 
3.1.1. Intézményünk képzési szerkezete a következő 

 

 

Intézménytípus Évfolyamok száma A képzés célja 
Általános iskolai nevelés-

oktatás 
1-8. évfolyamon 

Középiskolai tanulmányokra történő 

felkészítés folyik. 

Gimnáziumi nevelés-oktatás 9-12. évfolyamon 
Felkészítés érettségire, továbbtanulás-

ra és munkavállalásra 

Nyelvi előkészítő évfolyamon 

történő nevelés-oktatás 

Egy évfolyam, amely-

nek a jelölése 9.Ny 

A nyelvi előkészítő évfolyam után gim-

náziumi nevelés-oktatás folyik. 

Technikumi nevelés-oktatás 9-13. évfolyamon 

Érettségire, munkavállalásra, továbbta-

nulásra történik a felkészítés. Az érett-

ségivel a tanulók OKJ szerinti rész-

szakképesítést kapnak. 

Szakképző évfolyam - kifutó 5/13. évfolyamon 

Ágazati szakmai érettségivel rendelkező 

tanulóink részére egy éves képzés az 

OKJ szerinti szakképesítés megszerzé-

sére. 

Szakképző évfolyam - kifutó 
1/13. és 2/14. évfo-

lyamokon 

A képzéseknél a bemeneti követelmény 

érettségi vizsga. 

Kollégiumi nevelés  
Elsősorban középiskolai tanulóink ré-

szére, vidéki és rászoruló tanulóinknak. 

Az általános iskola helyi tanterve 8 évfolyamos képzési időhöz alkalmazkodik a törvényi 

tagolás szerint. 
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Felső tagozaton a tudásszint mérésére nagy gondot fordítunk tanév végén a 7. és 8. évfolya-

mon záróvizsgát tartunk. Törekszünk párhuzamos évfolyamok kiépítésére, a folyamatos fel-

zárkóztatás és tehetséggondozás biztosítására külön órakeret terhére is költségvetés függvé-

nyében. 

A fenntartó által meghatározott feltétel, hogy 14 fő alatt nem indítunk osztályt. A kisebb lét-

számú osztályformát főként 1. és 2. osztályban szorgalmazzuk, hogy az alapozás minél haté-

konyabb lehessen. Alsóban és 5. évfolyamon napközit biztosítunk lehetőség szerint osztá-

lyonként, esetenként évfolyamonként. 14 fő alatt itt sem indítunk külön csoportot. 1-1 osztály 

illetve csoport létszáma fenntartói és törvényi előírás szerinti.  

Idegen nyelvi órákon és esetenként (szükség szerint) digitális kultúra órán bontunk csoportot. 

1-1 csoportba 8 tanulónál kevesebben nem járhatnak. A felsős 6-8. évfolyamon összevont 

tanulószoba segíti a felkészülést.  

 

Napközi, tanuló szobai nevelés-oktatás 

Intézményünkben napközi és tanulószobai foglalkozás is zajlik az alábbiak szerint: Alsó tago-

zaton (1-4. évfolyam) – lehetőségeknek megfelelően – osztályonként vagy évfolyamok szerint 

kialakított csoportokat indítunk, illetve az egymás melletti évfolyamokat vonjuk össze (lét-

számtól függően). 5. évfolyamon is külön napközis csoport működik. A csoportok tevékeny-

ségéhez hozzátartozik a tanulás és a megmaradt szabadidő hasznos, értékes eltöltése. A tanu-

lók rendszeresen felkészülnek a tanórákra, elvégzik írásbeli és szóbeli, gyakorlati feladataikat. 

A napközis nevelő vezetésével kulturális, játék, technikai, sport stb. tevékenységet folytatnak, 

fejlesztve ezzel önmagukat és közösségi életüket is. 

Felső tagozaton tanulószobai ellátást biztosítunk összevont formában tanulóinknak, ahol a 

munkarend a napközis csoportokkal azonos jellegű. 

 

Gimnázium 

4 évfolyamos, általános képzést folytató gimnáziumunkban normál, valamint 5 évfolyamos 

nyelvi előkészítő képzést indítunk. 

Idegen nyelvet és informatikát csoportbontásban tanítunk. A hitoktatás általános iskolában és 

gimnáziumban egyaránt kötelező. Érettségi tantárgyként is választható a hittan. 

Itt is lehetőségük van párhuzamos osztályok indítására. Egy-egy osztály maximális létszámát 

az érvényes törvényi rendelkezések és a fenntartó elvárásai alapján állapítjuk meg. Az idegen 

nyelv és informatikaképzés, valamint a 11. és 12. évfolyamon az érettségi előkészítő képzés 

csoportos formában történik. Egy-egy tanulócsoport létszáma nem lehet kevesebb 8 főnél, és 

nem lehet több 22 főnél. 

 

Technikum 

Sport, rendészet és közszolgálat ágazati, valamint szakmacsoportos képzés mellett a tanulókat 

érettségi vizsgára, továbbtanulásra készítjük fel.  

A rendészet és közszolgálat ágazati gyakorlati képzését (önvédelem) a Sportcentrumban vé-

gezzük, valamint rendőrségi és BM-i szervekhez kihelyezett gyakorlatokon vesznek részt a 

tanulók. 

A sport technikum gyakorlati képzését a sportcentrumunkban végezzük. 

 

Kollégium 

A kollégiumunkban fiúkat és leányokat egyaránt elhelyezünk. Elsőbbséget élveznek a felvé-

telnél saját tanulóink, valamint a hátrányos helyzetű tanulók. A felvételi eljárást és működést 

külön szabályzatok rögzítik. (Lásd kollégiumi szabályzat.) 

A tanulócsoportok létrehozásakor a nemek arányát és az egy-egy évfolyamra járók számát 

vesszük figyelembe. Egy tanulócsoport létszáma nem haladja meg a törvényben rögzítetteket 
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(esetleg fenntartói engedéllyel 20%-kal), és törekedni kell a közel azonos létszámú csoportok 

létrehozása. 

 

 

 

3.1.2. Az alkalmazott kerettantervek megnevezése 

 

Intézménytípus meg-
nevezése 

Az alkalmazott kerettantervi rendelet száma 

Közismereti képzésben Szakképzésben 

Általános iskolai nevelés-

oktatás 1-4. évfolyamon 
5/2020 (I.31.) Korm. rendelet 

 

Általános iskolai nevelés-

oktatás 5-8. évfolyamon 
5/2020 (I.31.) Korm. rendelet 

 

   
Gimnáziumi nevelés-

oktatásban 
5/2020 (I.31.) Korm. rendelet 

  
 

 

3.2. Tantárgyi struktúra és órakeret 
3.2.1. Általános iskola  

 

A) 5/2020 (I.31.) Korm. rendelet alapján – 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben az 

1. és 5. évfolyamtól számítva: 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

magyar nyelv 4 4 3 2 2 2 1 1 

magyar irodalom 4 4 3 4 2 2 2 2 

matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 

történelem 

    

2 2 2 2 

állampolgári ismeretek 

       

1 

hon- és népismeret 

     

1 

  hit- és erkölcstan 2 2 2 2 2 2 2 2 

környezetismeret 

  

1 1 

    természettudomány 

    

2 2 

  kémia 

      

1 2 

fizika 

      

1 2 

biológia 

      

2 1 

földrajz 

      

2 1 

első élő idegen nyelv 0 0 1 3 3 3 3 3 

ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

dráma és színház 

      

1 

 technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 

 digitális kultúra 

  

1 1 1 1 1 1 

testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfő-

nöki) 

    

1 1 1 1 

kompetenciafejlesztési óra (ma-     1 1 1 1 



71 

 

tematika és magyar, 7.-ben 

csak matematika) 

Kötelező alapóraszám: 22 22 22 23 27 27 29 28 

ÖSSZESÍTETT ÓRASZÁM: 24 24 25 26 29 29 31 30 

Szabadon tervezhető órakeret-

ből 

maradt 1 1 0 0 0 0 0 0 

Max. óraszám összesen: 25 25 25 26 29 29 31 31 

 

 

B) Kifutó rendszerben (2024. augusztus 31-ig):  

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

EMMI rendelet mellékletei: 

1-4. évfolyam részére 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv 3 3 3 3 

Irodalom 3+1 4 3+1 3+1 

Idegen nyelvek - - - 2+1 

Matematika 4 4+1 4+1 4 

Katolikus hit- és erkölcstan 1+1 1+1 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 4 4 4 4 

Néptánc 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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5-8. évfolyam részére 

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

Magyar nyelv  2 2 1+1 2 

Irodalom 2+1 2+1 2 2+1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Katolikus hit- és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Történelem, társadalmi és állampolgársági 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 4 5 5 

Néptánc - 1 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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3.2.2. Gimnázium 

 

A) 5/2020 (I.31.) Korm. rendelet alapján – 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben az 

9. évfolyamtól számítva: 

általános gimnáziumi osztály  

  9. 10. 11. 12. 

magyar nyelv 1 1 1,5 1,5 

magyar irodalom 2 3 3,5 3,5 

matematika 3 3 4 5 

történelem 2 2 4 4 

állampolgári ismeretek 

   

1 

katolikus hittan 2 2 2 2 

természettudomány 

  

2 

 kémia 1 2 

  fizika 2 3 

  biológia 3 2 

  földrajz 2 1 

  első élő idegen nyelv 3 3 5 5 

második idegen nyelv 3 3 3 3 

Érettségi felkészítő szabadon 

választott (5.) érettségi tan-

tárgyból   2 2 

dráma és tánc 

  

1 

 ének-zene 1 1 

  vizuális kultúra 1 1 

  mozgóképkultúra és médiais-

meret 

   

1 

digitális kultúra 2 1 2 

 testnevelés 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfő-

nöki) 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám: 32 32 30 29 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 0 1 

Óraszám összesen: 34 34 34 34 

 

 

    

       9. 10. 11. 12. 

alapóraszám 32 32 30 29 

maximális óraszám 34 34 34 34 
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Gimnázium - tehetséggondozó nyelvi előkészítő osztály 9/Ny és 9/D-12/D osztály  

A nyelvi előkészítő évfolyamon a rendelkezésre álló heti órakeret 60 %-át a választott idegen 

nyelv oktatására kell fordítani. A heti öt testnevelés biztosítása a Köznevelési törvényben fog-

laltaknak megfelelően a nyelvi előkészítő esetén is kötelező, a fennmaradó órakeret 50%-át 

pedig fele-fele arányban informatikai ismeretek oktatására, valamint képességfejlesztésre kell 

fordítani. Az ennek megfelelő óraterv a következő: 

  9/Ny 9/D 10/D 11/D 12/D 

magyar nyelv 0,5 1 1 1,5 1,5 

magyar irodalom 0,5 2 3 3,5 3,5 

matematika 1 3 3 4 5 

történelem - 2 2 4 4 

állampolgári ismeretek - 

   

1 

katolikus hittan 2 2 2 2 2 

természettudomány - 

  

2 

 kémia - 1 2 

  fizika - 2 3 

  biológia - 3 2 

  földrajz - 2 1 

  első élő idegen nyelv 12 5 5 6 6 

második idegen nyelv 6 3 3 3 3 

Érettségi felkészítő szabadon 

választott (5.) érettségi tan-

tárgyból 

 

- 

  1 2 

dráma és tánc - 

  

1 

 ének-zene - 1 1 

  vizuális kultúra - 1 1 

  mozgóképkultúra és médiais-

meret 

 

- 

   

1 

digitális kultúra 4 2 1 2 

 testnevelés 5 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfő-

nöki) 

 

1 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám: 32 32 32 30 29 

Óraszám összesen: 32 34 34 34 34 

 

 

 

    

 

 

      9/Ny 9/D 10/D 11/D 12/D 

alapóraszám 32 32 32 30 29 

maximális óraszám 34 34 34 34 34 
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Gimnázium - emelt óraszámú idegen nyelvi 9-12. osztály  

  9. 10. 11. 12. 

magyar nyelv 1 1 1,5 1,5 

magyar irodalom 2 3 3,5 3,5 

matematika 3 3 4 5 

történelem 2 2 4 4 

állampolgári ismeretek 

   

1 

katolikus hittan 2 2 2 2 

természettudomány 

  

2 

 kémia 1 2 

  fizika 2 3 

  biológia 3 2 

  földrajz 2 1 

  első élő idegen nyelv 5 5 6 6 

második idegen nyelv 3 3 3 3 

Érettségi felkészítő szabadon 

választott (5.) érettségi tan-

tárgyból   1 2 

dráma és tánc 

  

1 

 ének-zene 1 1 

  vizuális kultúra 1 1 

  mozgóképkultúra és médiais-

meret 

   

1 

digitális kultúra 2 1 2 

 testnevelés 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfő-

nöki) 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám: 32 32 30 29 

Óraszám összesen: 34 34 34 34 

 

 

    

       9. 10. 11. 12. 

alapóraszám 32 32 30 29 

maximális óraszám 34 34 34 34 
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Gimnázium - emelt óraszámú informatika-matematika 9-12. osztály 

 

  9. 10. 11. 12. 

magyar nyelv 1 1 1,5 1,5 

magyar irodalom 2 3 3,5 3,5 

matematika 4 4 4 5 

történelem 2 2 4 4 

állampolgári ismeretek 

   

1 

katolikus hittan 2 2 2 2 

természettudomány 

  

2 

 kémia 1 2 

  fizika 2 3 

  biológia 3 2 

  földrajz 2 1 

  első élő idegen nyelv 3 3 5 5 

második idegen nyelv 3 3 3 3 

Érettségi felkészítő szabadon 

választott (5.) érettségi tan-

tárgyból   2 2 

dráma és tánc 

  

1 

 ének-zene 1 1 

  vizuális kultúra 1 1 

  mozgóképkultúra és médiais-

meret 

   

1 

digitális kultúra 3 2 2 

 testnevelés 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfő-

nöki) 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám: 32 32 30 29 

Óraszám összesen: 36 36 36 34 

     

     évfolyam: 9. 10. 11. 12. 

alapóraszám 32 32 30 29 

maximális óraszám 34 34 34 34 
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Gimnázium - emelt óraszámú humán 

  9. 10. 11. 12. 

magyar nyelv 1,5 1,5 1,5 1,5 

magyar irodalom 2,5 3,5 3,5 3,5 

matematika 3 3 4 5 

történelem 3 3 4 4 

állampolgári ismeretek 

   

1 

katolikus hittan 2 2 2 2 

természettudomány 

  

2 

 kémia 1 2 

  fizika 2 3 

  biológia 3 2 

  földrajz 2 1 

  első élő idegen nyelv 3 3 5 5 

második idegen nyelv 3 3 3 3 

Érettségi felkészítő szabadon 

választott (5.) érettségi tan-

tárgyból   2 2 

dráma és tánc 

  

1 

 ének-zene 1 1 

  vizuális kultúra 1 1 

  mozgóképkultúra és médiais-

meret 

   

1 

digitális kultúra 2 1 2 

 testnevelés 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfő-

nöki) 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám: 32 32 30 29 

Óraszám összesen: 36 36 36 34 

 

 

    

       9. 10. 11. 12. 

alapóraszám 32 32 30 29 

maximális óraszám 34 34 34 34 
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B) Kifutó rendszerben (2024. augusztus 31-ig, nyelvi előkészítő évfolyamon 2025. augusztus 

31-ig):  

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

EMMI rendelet mellékletei: 

Gimnázium 9-12. évfolyama részére 

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

Kötelező tantárgyak     

Magyar nyelv 2 1 1 1 

Irodalom 2 3 3 3 

I. Idegen nyelv 
3+1 3+1 3 3 

II. Idegen nyelv 
3 3 3 3 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3+1 

Katolikus hittan +2 +2 1+2 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 3 3 

Fizika 2 2 2 - 

Kémia 2 2 - - 

Biológia – egészségtan - 2 2 2 

Földrajz 2 2 - - 

Ének-zene 1 1 - - 

Vizuális kultúra 1 1 - - 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 - - - 

Művészetek
 

Ének-zene - - 1  

Dráma és tánc - - 1 1 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
- -  1 

Vizuális kultúra - - - - 

Informatika 1 1 - - 

Életvitel és gyakorlat - - - 1 
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Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelezően választható tantárgyak:     

Első idegen nyelv emelt vagy középszintű 

érettségire felk.  

 

- - +2 +2 

Emelt vagy közép-

szintű érettségi felk. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
- - +1 +1 

Történelem    +1 

Matematika    +1 

Választott tantárgy közép- vagy emelt 

szintű éretts. felk. 
- - - +2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Gimnáziumi nyelvi előkészítő (9.Ny és 9-12. évfolyam) 

A nyelvi előkészítő évfolyamon a rendelkezésre álló heti órakeret 60 %-át a választott idegen 

nyelv oktatására kell fordítani. A heti öt testnevelés biztosítása a Köznevelési törvényben fog-

laltaknak megfelelően a nyelvi előkészítő esetén is kötelező, a fennmaradó órakeret 50%-át 

pedig fele-fele arányban informatikai ismeretek oktatására, valamint képességfejlesztésre kell 

fordítani. Az ennek megfelelő óraterv a következő: 

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

Kötelező tantárgyak      

Magyar nyelv 0,5 2 1 1 1 

Irodalom 0,5 2 3 3 3 

I. Idegen nyelv 12 3+2 3+2 3+3 3+3 

II. Idegen nyelv 6 3+1 3+1 3+1 3+1 

Matematika 1 3+1 3+1 3+1 3+1 

Katolikus hittan 2 2 2 1+2 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
- 2 2 3 3 

Fizika - 2 2 2 - 

Kémia - 2 2 - - 

Biológia – egészségtan - - 2 2 2 

Földrajz - 2 2 - - 

Ének-zene - 1 1 - - 

Vizuális kultúra - 1 1   

Mozgóképkultúra és médiaismeret 0,5 1    

Művészetek
 

Ének-zene - - - 1 - 

Dráma és tánc - - - 1 1 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret 
- - - - 1 

Vizuális kultúra - - - - - 

Informatika 3,5 1 1 - - 
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Technika, életvitel és gyakorlat - - - - 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Kötelezően választható tantárgyak:      

Közép- vagy emelt 

szintű éretts. felk. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
- - - +1 +1 

Történelem - - - - +1 

Matematika - - - - +1 

Választott érettségi tantárgy közép- vagy 

emelt szintű éretts. felk. 
- - - +1 +2 

Heti óraszám 32 37 38 37 36 

Rendelkezésre álló órakeret 30+2 35+2 36+2 35+2 35+1 
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3.2.3. Szakgimnázium – kifutó rendszerben (a technikumi osztályoké a Szakmai 

programban található) 

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

ről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló rendelet alapján: 

Rendészet és közszolgálat XXXVIII. ágazat 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

14. évf. 

13. és 

14. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv 2 1 1 1 175  - -   

Irodalom 2 3 3 3 381     

Idegen nyelv 4 4 4 4 556     

Szakmai idegen nyelv      4  4  

Matematika 3 3 3 3 417  - 124(144)  268 

Történelem 2 2 3 3 345  - -   

Katolikus hittan 2 2 2 2 283  - -   

Informatika 2 2 - - 144  -  -   

Művészetek: Mozgóképkul-

túra és médiaismeret 
 -  - 1  - 36  - - 

  

Testnevelés 5 5 5 5 695  - -   

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  - -   

Kötelező komplex természet-

tudományos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

  

Ágazathoz kapcsolódó tan-

tárgy: Biológia  
- 2 2 2 206  - - 

  

Kötelezően 

választható 

tantárgy:  

 

Matematika - - 1 1 67 -    

Magyar nyelv    1  36 -    

Történelem    1 31 -    

Pénzügyi és vállalkozói is-

meretek 
- 1 - - 36  - 961(1116) 31 2077 

Érettségire épülő (fő) szak-

képesítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 - 
  

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3  -  

  

Heti óraszám 37 38 37 36    35 
 

Rendelkezésre álló órake-

ret/hét 
35 36 35 35   35  31 

 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31 1085 1085 2345 

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

14. évf. 

13. és 

14. évf. 

óraszám 

összesen 

Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv  

 Idegen nyelv – Függelék: angol és német nyelvi specifikáció 
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 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Katolikus hittan 

 Komplex természettudomány (108 órás, egy évfolyamos változat)   

 Biológia-egészségtan (206 órás, három évfolyamos B változat) 

 Informatika (144 órás, két évfolyamos változat) 

 Testnevelés és sport 
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Sport XXXVII. ágazat 

 

Kötelező tantárgyak: 
 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv  

 Idegen nyelv – Függelék: angol és német nyelvi specifikáció 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Katolikus hittan 

 Komplex természettudomány* (108 órás, egy évfolyamos változat) 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

14. évf. 

13. és 14. 

évf. óra-

szám 

összesen 

Magyar nyelv 2 1 1 1 381  - -   

Irodalom 2 3 3 3 175     

Idegen nyelv 4 4 4 4 556     

Szakmai idegen nyelv      4    

Matematika 3 3 3 3 417  - 124(144) 4 268 

Történelem 2 2 3 3 345  - -   

Katolikus hittan 2 2 2 2 283  - -   

Informatika 2 2 - - 144  -  -   

Művészetek: Mozgóképkul-

túra és médiaismeret 
- - 1 - 36  - - 

  

Testnevelés 5 5 5 5 695  - -   

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  - -   

Kötelező komplex természet-

tudományos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

  

Ágazathoz kapcsolódó tan-

tárgy: Biológia 
- 2 2 2 206  - - 

  

Kötelezően 

választható 

tantárgy:  

Matematika - - 1 1 67     

Magyar 

nyelv 
  1  36 

    

Történelem    1 31     

Pénzügyi és vállalkozói is-

meretek 
- 1 - - 36  - 961(1116) 31 2077 

Érettségire épülő (fő) szak-

képesítés 
8 8 7 7 (1045+453)  

1498 

31 - 
  

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3  -  

  

Heti óraszám 37 38 37 36    35  

Rendelkezésre álló órake-

ret/hét 
35 36 35 35  35  31 

 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 
 

31 1085 1085 2345 

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

14. évf. 

13. és 14. 

évf. óra-

szám 

összesen 
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 Biológia-egészségtan* (206 órás, három évfolyamos B változat)   

 Informatika* (144 órás, két évfolyamos változat) 

 Testnevelés és sport 

 

3.3. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi meg-

valósítása 
 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

 A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen 

kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának 

is.  

 E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az 

nevelés és oktatás során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segít attitűdökkel – 

egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

 A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szint-

jein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:  

o beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelmé-

nyeibe, tartalmaiba;  

o tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az 

iskola helyi tanterve szerint;  

o témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, 

egyéb iskolai foglalkozások, programok számára.  

 A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok 

végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai 

munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma.  

 

Az erkölcsi nevelés  

 A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatá-

sa, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, fele-

lős életvitelre történő felkészülésük segítése.  

 Az erkölcsi nevelés legyen életszerű:  

o Készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók 

erkölcsi és életvezetési problémáira.  

o Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lé-

nyegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatá-

sára.  

o Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében 

olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtu-

dat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet 

és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

o A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen 

át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és elő-

segíti helytállásukat a munka világában is. 
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Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

 A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát.  

 Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenysé-

geket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeré-

sét, megbecsülését.  

 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 kultú-

ráját.  

 Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről 

és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

 A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabá-

lyainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a 

méltányosság jellemzi.  

 Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 

jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel 

a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a 

vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfo-

gadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és 

tanulásszervezési eljárások.  

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

 Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompe-

tenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését.  

 Hozzá kell segíteni a tanulót, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások 

helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított 

készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész 

folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, 

sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. 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, szeretetkapcsola-

tainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környe-

zet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működé-

sében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a közneve-

lés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi 

minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítsé-
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get nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket 

közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről.  

 

A testi és lelki egészségre nevelés  

 Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek 

lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

 Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében.  Fele-

lősségvállalás másokért, önkéntesség  

 A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő ma-

gatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

Alapelvek 

 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 feladatválla-

lás fontos személyiségfejlesztő hatással bír. 

 Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési feladat: a 

tudatos, felelősségteljes állampolgári lét alapvető velejárója. 

Célok 

 A kollégiumi nevelés során a kollégisták felkészítése a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. 

 Törekvés arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tá-

gabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 Tudatosuljon az együttműködés és az egymásra figyelés fontossága. 

 Alakuljon ki segítő magatartás a fogyatékkal élők iránt. 

Feladatok 

 A kollégiumi diákoknak megtanítani, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelős-

ségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. 

 Segíteni kialakítani a tanuló személyiségében a szolidaritás érzését. 

 Fejleszteni a mások helyzete iránt az érzékenységet, kialítani az összetartozás érzését. 

 Ösztönözni a diákot arra, hogy legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzetű 

és halmozottan hátrányos helyzetű társak iránt. 

 Fejleszteni a kollégistákban a segítő magatartást: 

– együttérzést, 
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– együttműködést, 

– problémamegoldást, 

– önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

A csoportfoglalkozások tematikájába beépülnek: 

 A hátrányos helyzet fogalmának ismertetése. 

 Példákon keresztül a társadalmi felelősségvállalás fontosságának, a másokért érzett szolidari-

tás jelentőségének bemutatása. 

 Mit jelent fogyatékkal élni? 

 Az egyéni felelősség és a közös felelősségvállalás egymásra hatását mutassuk be élethelyzete-

ken keresztül. 

 A tágabb közösségért (kollégium, település) végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősé-

géi ismertesse. 

A megvalósítás módszerei: 

 A segítő magatartás kifejlődése érdekében olyan diákkör szervezése, melyben beteg, idős em-

berek élethelyzetén javíthatunk. 

 Az együttműködés, egymásra figyelés képességének kialakítása egyéni és kiscsoportos be-

szélgetések keretében. 

Speciális kompetenciák fejlesztése: 

 szociális érzékenység kompetencia 

 állampolgári kompetencia 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság  

 A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát 

a természetben és a kultúrában.  

 Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, meg-

újulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és 

szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatar-

tás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a kör-

nyezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, 

hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változá-

sokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük 

értékeinek, sokszínűségének meg- őrzésébe, gyarapításába.  

 

Pályaorientáció  

 Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet 

kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdek-

lődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfe-

lelő 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.  

 

Gazdasági és pénzügyi 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 ér-
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tékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás terüle-

tén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát.  

 Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyé-

ni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.  

 

Médiatudatosságra nevelés  

 Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: ért-

sék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. 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 valósá-

gos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, va-

lamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.  

 

A tanulás tanítása  

 A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban.  

 Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; 

hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előze-

tes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működ-

hetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint 

szövegek, meghatározások, képletek.  

 Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a 

változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével.  

 A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és 

szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

3.4. Nem osztály-, illetve nem órakeretben folyó tevékenységi formák 
 

A tanórán kívüli foglalkozásokat erőnkhöz mérten az igények szerint megszervezzük. A 

gyermekekkel való egyéni vagy csoportos foglalkozásokon lehetőség nyílik a személyes vá-

lasztásra, beszélgetésre, hátrányok leküzdésére, tehetségük kibontakoztatására. A szabadidős 

tevékenységek során előtérbe kerül az egymás segítése, az egymásra figyelés, a közösségi 

munka, a közösség formálása. Az iskolai és a családi ünnepekre való közös készülés bővíti 

vallásos ismereteiket, mélyíti érzelmeiket, növeli kötelességtudatukat és felelősségérzetüket. 

Ezen a foglalkozásokon elmélyíthetik a tanórán szerzett ismereteket, és az ismeretanyag to-

vábbi bővítésére kerülhet sor. 

Az énekkar, sportkör és színjátszó kör a kulturális rendezvények a diákok művészet és sport 

iránti igényét, az önkifejezés kulturált megnyilatkoztatását, a tehetséggondozás fokozott fej-

lesztését.  a testi-lelki harmóniát szolgálják. 

 

Korrepetálások 

A szaktanárok az intézményvezetővel egyeztetve az éves tantárgyfelosztás alapján és a tanu-

lók tudásszintje alapján döntenek a korrepetáltak személyéről. Általános elv, hogy a gyenge 

(elégtelen, elégséges, esetenként gyenge közepes) tanulmányi eredményt elérők részesülnek 
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korrepetálásban. Ez a foglalkozás a tanulók számára ingyenes. Főként idegen nyelvből, ma-

tematikából, esetleg érettségi tárgyakból biztosít az intézmény ingyenes korrepetálást. 

Szakköri lehetőségek 

A szakkörök a tehetséggondozást szolgálják, segítik (pl. számítástechnika, matematika,  nép-

tánc, színjátszó, énekkar stb.). A szakkörök minimális létszáma 8 fő. A szakkörökre való be-

iratkozás a szülő és a szakkört vezető tanár engedélyével lehetséges. A beiratkozás önkéntes, 

de a beiratkozás után a foglalkozás látogatása a tanév végéig kötelező. A szakköri munka 

megszüntetése csak félévkor igazgatói engedéllyel szülői kérelemre ill. év végén lehetséges. 

A szakkörök működtetése, új szakkörök indítása tanulói igény szerint, az iskolavezetés dönté-

se alapján történik októbertől május végéig. 

A foglalkozási tervet a szakkörvezető készíti el, s azt az iskolaigazgató hagyja jóvá. A szak-

körökről szakköri naplót kell vezetni, jelenlétet kell ellenőrizni. 

Az intézmény támogatja a tehetségek gondozását ill. érdeklődő tanulók valamilyen hasznos, 

pozitív irányú érdeklődését. Szeptember végéig minden osztályfőnöknek kötelessége felmérni 

az osztályában felmerült igényeket és ezt az igazgatóságra eljuttatni. Október 15-ig dönteni 

kell a szakkörök indításáról. A szakköri tevékenység október 15-től tanév végéig, illetve má-

jus 31-ig tart. 

A létszámon kívül az adott gazdálkodási év lehetőségei is befolyásolják a délutáni választható 

foglalkozások számát, jellegét, indítását. 

Énekkar 

Kulturális életünkhöz nélkülözhetetlen az énekkar. A művészeti önkifejezés mellett kitartásra, 

a közös munka örömére és szórakozásra nevel. Minden jó hangú, zeneileg tehetséges diák 

érezze kötelezettségének, s egyben megtiszteltetésének, hogy az iskola énekkarában énekel. A 

tagsági megbízatás egy tanévre szól. 

Diáksport 

Tanulóink a nap nagyobb részét szellemi tevékenységgel töltik, fontos tehát, hogy odafigyel-

jünk a diákjaink testi nevelésre is. A sport fejleszti a tanulók akaraterejét, fejleszti fizikai álló-

képességét, segít a kudarc feldolgozásában. 

Szükséges, hogy minél több diák bekapcsolódjon az iskola illetve iskolán kívüli sportéletébe 

(tömegsport, osztálybajnokságok, kollégiumok közötti bajnokságok stb.).  

A KIDS rendezvényeibe bekapcsolódunk, ezeken a katolikus iskolák sportbeli képességeit 

mérik. A diákok részt vehetnek városi sportszervezetek munkájában, az elfoglaltság mértékét 

az osztályfőnök engedélyezi. 

A sport tevékenységek megvalósításához kihasználjuk a Sportcentrumunk és a Városi Sport-

telep adta lehetőségeket is. Szeretnénk ha a hosszabb szünetek sportolási lehetőségeit (túra, 

evezés, síelés) hatékonyan fel tudnánk használni. 

A nemzetközi szabványnak megfelelő sportkomplexumunk használatba vétele után a minden-

napi testmozgás minden tanuló részére zavartalanul biztosított. A tehetséggondozást sport 

területén is kiemelkedően fontosnak tartjuk. A 2007/2008. évtől első évfolyamon, majd fel-

menő rendszerben, az arra igényt tartóknak emelt szintű testnevelés lehetőségét biztosítjuk (1-

1 évfolyamon min. 10 fővel indítható.) A tanmedencék hasznosításával óvodáskortól felnőtt 

korig kívánjuk az egészséges életmód és szokások kialakítását elmélyíteni. 

Színjátszó kör, műveltség, kultúra 

Az iskola műveltségi rendezvényei a tanulóifjúság kulturális szórakozását hivatottak formálni. 

Ízlésalakítás, önkifejezés, emberi kapcsolatok, helyes viselkedési normák elsajátítása a cél. 

Fontos, hogy színvonalas értéknyújtó rendezvények kerüljenek a tanulók elé. Adjunk teret a 

tanulói kreativitásnak, de javaslatokkal, tanácsokkal segítsük a diákok tervező, szervező mun-

káját. 

A személyes találkozók a művészemberekkel mindig mélyebb nyomot hagynak az olvasóban, 

hallgatóban. Így íróval, költővel való beszélgetés erősebb motivációt jelent a mű olvasásához 



91 

 

versének nyomtatásához. Egy élő koncert vagy előadás mélyebb élményt jelent a hangfelvétel 

hallgatásához. 

Az önképzés, az önálló ismeretszerzés hatékony segítője az iskolai könyvtár. Szorgalmi fela-

datok, kutatómunka, ajánlott és kötelező olvasmányok szolgálják az önálló ismeretszerzést. A 

könyvtár könyvállománya az intézet kulturális értékéhez tartozik, minden diák erkölcsi és 

anyagi felelősséggel tartozik a kölcsönzött könyvekért. 

Az informatika Internet pozitív szerepet tölthet be az önképzés, a tantárgyi integráció szolgá-

latában. Ennek helyes felhasználásához is elengedhetetlen a szaktanárok irányítása. 

 

3.5. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kivá-

lasztásának elvei 
 

Jogszabályi háttér  

 A Nkt. 63. §-a 1. bek., a 89.§. alapján. Az eszközökről és tankönyvekről az illetékes munka-

közösség javaslatai alapján a pedagógus dönt. A tankönyvbeszerzés részletes szabályozását a 

külön melléklet tartalmazza  

 

Az iskolai szintű tankönyvellátásról rendelkező jogszabályok  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési tör-

vény)  

 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: tankönyvtör-

vény)  

 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjé-

ről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tankönyvrendelet) 

 

Elvek  

 A tankönyvlista ajánlatából olyan könyvet kell választani, amely a tantárgyak tanulását leg-

hatékonyabban segíti, a diákok számára jól tanulhatóan fogalmazza meg az ismereteket, szö-

vegszerkesztése megfelel a tanulók életkori sajátosságainak, áttekinthető, illusztrációi felkel-

tik a tanulók érdeklődését, segítik a szövegek értelmezését.  

 A tankönyvek és munkafüzetek esztétikusak legyenek, a bennük lévő ismeretanyag a tudást 

és a személyiségfejlődést egyaránt szolgálja.  

 A tanulók értékítéletét, a pozitív és negatív értékek megkülönböztetését fejlesszék.  

 Vegye figyelembe ezen eszközök tartósságát, ill. beszerzési árát 

 

A helyi tanterv alapján az intézmény szakmai munkaközösségei javaslatot tesznek a tan-

könyvcsalád és a taneszközök kiválasztására.  

Pedagógusaink, munkaközösségeink az engedélyezett tankönyvek közül választhatnak. 

Csak olyan tankönyveket vásárolunk, amelyek használata a tanórai foglalkozásokon egysége-

sen minden tanulónak szükségesek a tananyag elsajátításához. A könyvtárban és fejlesztőszo-

bában helyezünk el egyéni, illetve kiscsoportban használható könyveket. 

Figyelembe vesszük a tankönyvek szellemiségét, mennyire közvetítik a katolikus iskolák ér-

tékrendjét, valamint az ingyenes biztosítással járó tartós tankönyv jelleget is (ahol lehet). 

Felső tagozatban és a gimnáziumban a Oxford, Hueber, OFI és Mozaik Kiadó tankönyvei 

dominálnak, de figyeljük a változásokat, az új lehetőségeket is.  

Tanév közben tankönyveket, tanulmányi segédleteket nem változtathatunk.  

A tankönyvhasználat gyakorlatáról az iskolavezetőség dönt, figyelembe véve a hivatalosan 

engedélyezett tankönyvek jegyzékét.  

A törvényi előírásnak megfelelően a szülői igényeket, nyilatkozatokat időben összegyűjtjük 

(november). 
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A tankönyvek ingyenességét a törvényi előírások szerint biztosítjuk. Könyvtári állományból 

történő kölcsönzéssel is segítjük tanulóinkat (tartós könyvek). 

A tankönyvmódosítás lehetőségét a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik, a nevelő-

testület dönt. 

A sajátos nevelési igényű tanulók segítéséhez külön segédkönyveket a fejlesztőszobában és 

könyvtári állományban elhelyezve használunk.  

 

3.6. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagó-

gusválasztás 
 

Jogszabályi háttér  

 EMMI rendelet 13§-14§ szerint az iskolában a helyi tanterv alapján kell megszervezni a 

tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok, valamint az osztályokon belüli 

csoportok tanítási óráit. A tanítási órák megszervezhetők különböző évfolyamok, különböző 

osztályok tanulóiból álló csoportok részére is.  

 A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és 

szabadon választható tanítási óra.  

 A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy 

adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező 

tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően vá-

lasztva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie.  

 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 (a továbbiakban a ti-

zennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban tájékoz-

tatni kell. A tájékoztatást gimnáziumunk elektronikus formában (az iskola honlapján) teszi 

közzé.  

 A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá 

a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A 

tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szaba-

don választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. Az 

osztályfőnökök az ellenőrző könyvekbe íratják be a nyilatkozat szövegét, amelyet a szülő 

(gondviselő) aláírásával fogad el.  

 Az iskolának minden év május végéig fel kell mérnie, hogy a tanuló milyen szabadon vá-

lasztott tanítási órán kíván részt venni.  

 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, to-

vábbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.  

 Az iskola intézményvezetője minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását 

követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhat-

nak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjé-

ről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus 

fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt figyelembe kell venni a szülői szervezet és az 

iskolai diákönkormányzat véleményét.  

 A tanuló május végéig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával szán-

dékát. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, ké-

relmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával vagy az igazgató 

által kijelölt pedagógussal.  
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 A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását.  

 A fakultációhoz a tanárokat a munkaközösség javasolja (munkaviszony, eredmények, érett-

ségiztetői tapasztalat), a SZK véleményezheti, az intézményvezető dönt. 

 

3.7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
Az osztályok kialakításának szempontjai:  

 Az emelt óraszámú tanulócsoportok összetételét elsősorban a beiskolázáskor és felvételkor 

megállapított átlag határozza meg.  

 Az arányos elosztásra törekszünk: az azonos tanulmányi átlageredményt illetve fiúk - lá-

nyok egészséges arányát vesszük figyelembe.  

 Az egyes osztályokban a nyelvi csoportokat kezdő és haladó szinten szervezzük, hogy a 

különböző felkészültségű tanulók megtalálhassák a számukra kedvező lehetőséget. 

 

3.8. Érettségi vizsgatárgyak – közép- és emelt szintű érettségi vizsgára való fel-

készítés 
Az érettségi vizsgára való felkészítés  
 Munkaközösségeink megnevezték azon választható érettségi vizsgatárgyakat, ame-

lyekből intézményünk tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészíté-

sét kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen helyi tantervi 

követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érett-

ségi vizsgát 

 

Kötelező vizsgatárgyak 

A vizsgatárgy neve 
A vizsga részei 

középszinten emelt szinten 

Magyar nyelv és irodalom írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Történelem írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Matematika írásbeli – írásbeli szóbeli 

Élő idegen nyelv  

Angol 

Német 

 

írásbeli 

 

 

 

 

szóbeli 

 

 

 

 

írásbeli 

1. olvasott szöveg értése 

2. nyelvhelyesség 

3. hallott szöveg értése 

4. íráskészség 

szóbeli 

 

 

 

 

Rendészet ismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Távközlés ismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Választható közismereti vizsgatárgyak 

A vizsgatárgy neve 

A vizsga részei 

közép-

szinten 

emelt szinten 

Élő idegen nyelv 

Angol 

Német 

írásbeli szóbeli írásbeli 

1. olvasott szöveg értése 

2. nyelvhelyesség 

3. hallott szöveg értése 

szóbeli 
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4. íráskészség 

Fizika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Kémia írásbeli szóbeli ― ― 

Biológia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Földrajz írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Ének-zene írásbeli szóbeli ― ― 

Vizuális kultúra írásbeli gyakorlati ― ― 

Informatika gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli 

Testnevelés gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli 

Katolikus hittan – szóbeli   

Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak 

A vizsgatárgy neve 
A vizsga részei 

középszinten emelt szinten 

Rendészet és közszolgá-

lati ismeretek 

gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli 

Sport ismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Rendészet ismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

 

3.9. A középszintű érettségi vizsga témakörei 
 

Az egyes középszintű érettségi vizsga témaköreit a Helyi tanterv 7. sz. melléklete tartal-

mazza a 100/1997. kormányrendelet és a 20/2002. EMMI rendeletnek alapján. 

3.10. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, ér-

tékelési, minőségbiztosítási rendszere 
A mérés, ellenőrzés, értékelés az intézményben több szinten, több fokozatban, folyamatosan 

történik. Ezt a tevékenységet mindenki (a pedagógus, a tanuló, az egyéb dolgozó) saját mun-

kájának önellenőrzésével kezdi. 

Az ellenőrzési ütemtervek, leltározási tervek stb. (vezető, tagozatvezetők, munkaközösség-

vezetők) a szabályzatokban foglaltak szerint készülnek és kerülnek megvalósításra. Az év 

végi nagy összegzésért a vezető a felelős. Az ellenőrzésnek, mérésnek, értékelésnek mindig a 

megerősítés az elsődleges célja. A közös (ellenőrzést végző és ellenőrzött között) megbeszé-

lés, értékelés nem maradhat el. 

 

3.11. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nem-

zetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 
Iskolánk az alábbi értékeket fontosnak és értékesnek tartja:  

 a befogadó, szegregációmentes, nem szelektáló iskola  

 kulturális sokszínűség reprezentálása tanórán és tanórán kívül (színház, zene, tánc, művé-

szet bemutatása,  

 tolerancia, előítélet-mentesség, a sztereotipizálás elkerülése, közös identitás kialakítása a 

kisebbségi csoportokba tartozó személyekkel  

 a gyermekek otthonról hozott kultúrájának (hagyományok, szokások, hiedelmek stb.) ér-

tékként való kezelése  

 a saját anyanyelv ismeretének és ápolásának megbecsülése, elismerése  
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Cél:  

 a tanulók megtanulják kezelni azt a sokszínűséget és különbözőséget, mellyel a közössé-

gekben találkoznak  

 olyan készségek kifejlesztése, melyek a különféle kultúrákkal és kulturális csoportokkal 

való együttműködést megalapozzák.  

 

Feladat:  

 a tananyag tekintetében a tartalmi integrációra kell törekedni  

 tanítani kell a kulturális különbségek, az eltérő szocializáció jellegzetességeit  

 alkalmat kell teremteni a kulturális sokféleség megismerésére és a tolerancia képességé-

nek kialakítására  

 elfogadó kulturális és szociális légkör létrehozása  

 egységes kultúra érzékeny szemlélet formálása  

 etnikai hátterű, eltérő nyelvet beszélő gyermekek sajátos és közös szükségleteire és igé-

nyeire való odafigyelés 

 

 Színterei:  
Multikulturális tanterv- és tananyagfejlesztés, taneszközök: 

  multikulturális tartalmak beépítése az iskolai tantervbe, az egyes tantárgyak anyagá-

ba  

 multikulturális tartalmakat megjelenítő tankönyvek, segédanyagok, tanári kéziköny-

vek használata  

 a kisebbségi kultúrát megjelenítő könyvek, gyűjteményes kötetek, kiadványok, isme-

retterjesztő anyagok, filmek  

 az osztályteremben megjelenő különböző tanulási stílusokra való reflektálás a tan-

anyagban  

 a diákok megtanítása a kritikai gondolkodásra  

 a különbözőség hangjainak és perspektíváinak megjelenése az oktatási anyagokban 

tanórán kívüli programok  

 múzeum és színházlátogatások  

 osztálykirándulások  

 projekthetek alkalmasak a tágabb világ kultúráinak bemutatására,- más népek, szo-

kásai, ünnepei, vallásai, kultúra értelmezései, hagyományai; 

 

A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag az egyes 

tantárgyak tanterveiben találhatók beleépítve, amelyek a mellékletekben találhatók. 

 

3.12. Egészségnevelési és környezetnevelési elvek 
3.12.1. Egészségnevelési elvek 

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 felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 

- Készítse fel a gyermekeket a stressz-hatások feldolgozására. 

- Segítse elő a környezeti és egészségtudatosság erősödését. 

- Valósítsa meg a mindennapi testmozgást a tanulók számára. 

- Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 
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Területei: 

Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

- Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség 

- Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében 

- Öltözködés – egészség-ésszerűség – jó ízlés, ne a divathóbortok uralkodjanak 

- Higiénia, tisztálkodás 

- Egészségkárosító szenvedélyek (cigaretta, alkohol, computer, drog, tv, játékszenvedély) 

megelőzése a tanórai és a tanórán kívüli nevelésben 

- Ésszerű napirend kialakítása 

- Emelt szintű testmozgás, testnevelés órák biztosítása igény és alkalmasság esetén 

 

Szűrővizsgálatok: 

- általános belgyógyászati, hallás, látásvizsgálat, évente iskolafogászat, óvodai egészség-

mérések, 

- szorgalmazzuk az ortopédiai szűréseket az 9. évfolyam kezdetétől. 
 

Egészségnevelési nap – versenyek szervezése 

- WHO Egészségesebb iskolákért mozgalma 

- Katasztrófavédelmi vetélkedő 

- Mikulás futóverseny 

- Nyári táborok 

- Rendvédelmi gála  

- Testvériskolai kapcsolatok keretében szervezett programok (pl. túrák) 

- Gyümölcsnapok 

 
 

Az egészségnevelés színterei 

 

a) Minden tanulót egyformán érintő elemek 

- Példamutató iskolai hatás. 

- Termek, folyosók, udvar, orvosi szoba, élősarok kialakítása. 

- A pedagógusok, dolgozók példamutatása – füstmentes iskola. 

- Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében pl. reggeli elfogyasztása, 

évszaknak megfelelő öltözködés, gyümölcs, zöldségfogyasztás stb. 

- Az iskolai étkeztetés étrendjének ellenőrzése. 

- Az iskolai büfé árukínálata – chips és aromás, tartósítószeres szénsavas üdítőitalok mel-

lőzése, - az egészséges életmód és életvitel szerint. 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés. 

- Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki órákon, testnevelés, biológia, 

földrajz órákon, egészségtan modul. 

- Kirándulások/tanulmányi kirándulások, versenyek, játékos foglalkozások óvodától kö-

zépiskoláig. 

 

b) A tanulókat különböző mértékben érintő tanórán kívüli elemek 

- Szakkörök 

- Mentálhigiénés foglalkozások a kollégistáknak 

- Lelki gondozás – hitoktató, pap  



97 

 

- Nyári táborok 

- Előadások, kiállítások 

 

Mindennapi testedzés megvalósítása 

 

- Testnevelés órákon - mindennapos testnevelés 

- Iskolai foglalkozásokon 

- Néptánc oktatásban 1-4. osztályig, órarend szerint, továbbiakban igény szerint 

- Iskolai Diáksportkör 

- Szervezett úszásoktatásban való részvétellel 

- Napközis, tanulószobai foglalkozásokba terv szerint beillesztve 

- Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 

- Túrák, zarándoklatok gyalog, kerékpárral 

- Olimpiai Ötpróba regionális szervezése, sportrendezvényekre való bekapcsolódás évről 

évre 

- Társas tánctanfolyamok igény szerint 

 

Az intézmény sportköre bekapcsolódik a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének, a 

KIDS-nek munkájába. 

Diáksport révén tanulóink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: 

- Diák Sportszövetség által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe 

- Diákolimpiába 

- Kiskunfélegyháza város hagyományos iskolai kupaküzdelmeibe  

- KIDS-versenyekbe 

- Katasztrófavédelmi versenyekbe 

- Horgászversenybe 

 

 

Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek 

 

- játékok 

- versenyek 

- riport 

- közösségépítés 

- művészetek 

- programok 

- projektek (Egészségesebb Iskolákért – WHO, Drogprevenciós projektek) 

 

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

 

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

nő, élelmezésvezető, saját konyhánk dolgozói, gyermekvédelmi felelős, pedagógiai asz-

szisztens, 

- Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő, Nevelési Tanácsadó, Iskolabüfé 

vezetője, RÉV-Drogprevenciós Iroda, országos és megyei sportirodák (pl. Budapest 

Sportiroda), szabadidőszevezők, ANTSZ, szakrendelők,  
 

3.12.2. Környezeti nevelési elvek 

 

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

 

Célja  

A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása. Tanítványaink kör-

nyezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének megalapozása. Gyermekeink alaku-

ló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, a személyes és a kö-

zös felelősségtudat alapjainak formálása. Épüljön a hagyományok védelmére. 

 

Területei 

Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

- Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (óvoda, iskola, kollégi-

um, tanterem, iskolaudvar) kialakítása. 

- Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, energiata-

karékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. 

 

A környezeti nevelés színterei 

a) Minden tanuló 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 – a feltételeknek megfelelően 

- Elemgyűjtés 

Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés: 

- Tantárgyakba, óvodai foglalkozásokba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti neve-

lés, (múzeumi, állatkerti órák, iskolai projektek, óvodai séták stb.) 

- A Biológia érettségi 10 témája a környezetvédelemmel foglalkozik 

 

b) A gyermekeket különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

- Szakkörök, táborok 

- Környezetvédelmi akciók 

- Előadások, kiállítások, versenyek 

- Rendszeres természetjáró túrák 

- Madarak és fák napjának megtartása 

- A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése: Föld napja, Víz napja stb. 

- Látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba, barlangba, 

szennyvíztisztító telepen, 

- Városi tisztasági akcióban való részvétel 

- DÖK nap 

 

 

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, térképhasználat elsajátítása, célzott meg-

figyelések, mérések, táborok, bekapcsolódás a város környezetvédelmi programjába), 
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- Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, szelektív hulladékgyűjtés, rend- és 

tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás rendezése), 

- Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások, zenemű-

vészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése). 

 

A környezeti nevelésben résztvevők 

 

- Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok, pedagógusok, óvónők 

- Külső résztvevők: szakemberek - környezetvédők, erdészek, meteorológusok, művé-

szek, biogazdák, biokertészek, intézmények, szervezetek 

 

A környezeti nevelés tartalma  

 

  Tananyagrészek, tartal-

mak 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Célok: megérteni, írni, gondolkodni tanít, 

ezzel valamennyi tantárgy tanulását segíti. 

 

 Tájleírás készítése a lakókörnyezetünkről. 

Petőfi Sándor: Az alföld 

Tájékozódás a dokumentumtípusok között: 

szépirodalom és ismeretközlő könyvek, 

segédkönyvek (szótárak, lexikonok). 

Környezet leírása. 

A családdal, iskolával, lakó-

hellyel kapcsolatos érzések 

leírása.  

Verselemezés, mesék fel-

dolgozása. 

 Gyűjtőmunka csoportosan vagy egyénileg. 

A talált adatok célszerű, gondos elrendezé-

se, vázlatban, jegyzetben. 

Környezet ábrázolása.  

Példakép megfogalmazása, 

ballada feldolgozások drá-

mapedagógiai módszerekkel. 

 A mindennap megválaszolásához ismeret-

anyagok keresése a könyvtár nyomtatott és 

elektronikus információhordozóinak fel-

használásával. 

Modern informatika és 

adatbáziskezelés a környeze-

ti nevelésben. Saját véle-

mény megfogalmazása. 

Versek összehasonlító elem-

zése. 

 Tapasztalatszerzés a mindennapi élet hiva-

talos iratainak megfogalmazásában. 

Állampolgári nevelés a kör-

nyezeti nevelésben. Erkölcsi 

ítéletalkotás, véleményalko-

tás. 

Idegen nyelv Témakör:  

természeti környezetünk: 

a természet megóvása, 

Földünk nevezetes tájai, 

veszélyeztetett növények és állatok 

Globális nevelés fenntartha-

tósága 

Képleírás, párbeszéd, fogal-

mazás, beszélgetés, vita. 

Természetes anyagok fel-

használása tantermek deko-

rálásakor. 

Idegen nyelven írt újságcik-

kek, fordítások, képek gyűj-

tése, tabló készítése. 

Projektek készítése váro-

sunk, Budapest középületei-

ről, látványosságairól. 
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Matematika Cél: a tanulókat körülvevő konkrét kör-

nyezet mennyiségi és térbeli viszonyainak 

megismertetetése, adatok gyűjtése környe-

zetünkből, matematika a természettudo-

mányokban. 

Statisztikák készítése, értel-

mezése. 

Táblázat-, grafikonkészítés 

Átlagszámítások 

Kalóriaszámítás 

Pénzmegtakarítási lehetőség 

a családban: pl. otthoni, ét-

termi étkezés 

Számítások környezetszépí-

téssel, védelemmel kapcso-

latban. 

Informatika Cél: tantárgyi multimédia oktatóprogra-

mok kezelése, katalógusokban való eliga-

zolás. 

Hatékony informatikai és 

kommunikációs technológia 

elősegítése 

 Böngésző programok által a hazai és nem-

zetközi környezetvédő szervezetek pályá-

zatainak, irodalmának, felhívásainak figye-

lemmel kísérése. 

Animáció készítése: Évszakok, Egy virág 

„élete” 

Ember- és környezetkímélő 

munkakörnyezet kialakítása, 

megóvása. A káros hatások 

ellensúlyozásának ismerteté-

se (alacsony sugárzású mo-

nitor, helyes testtartás stb.).  

Az informatika oktatás során  

keletkező szennyező hulla-

dékok szelektív gyűjtése 

(tonerek, patronok). 

 Elektronikus levelezés,  

Ergonómiai elvek és megoldások megis-

mertetése 

Tudatosítjuk, hogy az e-mail 

nemcsak gyors, de papírt 

sem fogyaszt, így papírt, fát, 

környezetet kímél. Szállítási 

feladatok sincsenek, így 

üzemanyag takarékos közlé-

si mód is. 

 A hardverismeretnél kitérünk az ergonó-

miai elvekre, a hitech alkatrészek környe-

zet- és egészségkímélő hatására. 

Táblázatok összeállítása környezeti ka-

tasztrófákról, környezetbarát anyagokról és 

eseményekről. 

A gyűjtőmunka anyagának feldolgozása 

szövegszerkesztéssel, kiegészítése saját 

rajzzal, beszkennelt, lekötött képpel. 

Tudatosodjék a tanulókban, 

hogy természetes emberi 

törekvés az egészség és kör-

nyezet egyre színvonalasabb 

megkímélése, ennek érdeké-

ben újabb, káros hatásoktól 

egyre menteseb termékek 

megjelenése az informatikai 

piacon is. 

 Mozgófilm és prezentáció készítése aktuá-

lis környezetvédelmi témában (védett álla-

tok stb.) 

Programnyelveknél a természet mintáinak, 

adatainak feldolgozása. 

Adatbázis létrehozása: hazai védett madár-

fajok – szűrés, lekérdezés. 

A gyűjtés, feldolgozás, prog-

ramok készítése során olyan 

szintű ismeretekhez jutnak a 

gyerekek, melyek hatására 

meg is óvják környezetüket. 

Történelem és 

állampolgári is-

meretek 

Célok: annak megismerése, hogy a földraj-

zi környezet hogyan hat egy ország, térség 

fejlődésére. A múlt eredményeinek és hi-

A fenntarthatóság pedagógi-

ai gyakorlatához való hozzá-

járulás. 
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báinak megismerése révén a teremtett és az 

épített környezetért való felelős magatartás 

kialakítása. 

Tevékenység: a múlt egyes 

elemeinek megismerése mel-

lett jövőtervezés, makettek, 

rajzok, fogalmazások, ese-

tenként számítógépes animá-

lás révén. 

 Természeti népek napjainkban 

Földművelés, állattenyésztés, termelés, 

természetimádás 

Öntözéses földművelés 

Finnugor nomád pásztorkodás 

Természettudományi Nép-

rajzi Múzeum 

Videofilmek közös megte-

kintése feladatlapok kitölté-

sével. 

Kézműves foglalkozás: 

agyaggal, szalmával, rézla-

pokkal, rézszálakkal. 

Milyen környezeti katasztró-

fával járt Mezopotámiában a 

túlzott termelése? 

Mivel jártak a hajóépítések-

hez szükséges nagy mennyi-

ségű fakitermelések? 

 Város és falu 

Az újkor: gyarmatok, manufaktúra, világ-

kereskedelem 

Falvak elhelyezkedése, épü-

letek, szántók, legelők, kert, 

eszközök, az évszaknak 

megfelelő munkák, az erdő 

adta megélhetési lehetőségek 

megfigyelése. 

Egyéni beszámolók, kiselő-

adások: Európa gazdagodása 

és fejlődése milyen „árat” 

fizetett az indiánkultúrákkal 

és népekkel. 

 A polgári átalakulás: a mezőgazdaság és a 

gépek forradalma 

Az iparvárosok kialakulása  

Fények, árnyékok 

 

 Az ökológiai problémák 

A fogyasztói társadalom problémái 

A népességrobbanás a világ szegényebb 

felén 

A globalizáció problémája 

Az Európai Unióba való belépésünk prob-

lémái 

Egyéni beszámolók és kis-

előadások az egyéb tanórá-

kon, megismert problémák-

ról, bekövetkezett katasztró-

fákról és arról, hogyan lehe-

tett volna elkerülni őket (pl. 

2000. évi hazai árvíz)  

Papírgyűjtés, szelektív hul-

ladékgyűjtés 

Fogalmazások, rajzok, tab-

lók készítése a jövő városai-

ról, otthonairól – otthoni 

munka. 

Beszélgetés, hogyan őrizheti 

meg egy kis ország a kultú-
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ráját, szokásait, identitását. 

Fizika Cél: annak felismertetése, hogy a fizikai 

ismereteket természet, környezetünk meg-

óvásában is hasznosítani lehet. 

 

Biológia Cél: a tanulók legyenek tisztában a terem-

tett világ sokféleségével, e sokféleség érté-

kével, segítség elő e változatosság fennma-

radását. 

Az egészséges életmód, az egészséges táp-

lálkozás és a környezet között lévő kapcso-

latok bemutatása. 

 

 A földi élővilág általános jellemzése. Az 

életközösségek pusztulásának okai, védel-

mük jelentősége a földi élet és az ember 

szempontjából. 

A forró övezet: az őserdők pusztulása és 

védelme, az elsivatagosodás. 

A mérsékelt övezet: a lomberdők, a füves 

puszták, a tajga és védelmük. 

A hideg övezet: a tundra, sarkvidék és vé-

delmük 

Tengerek: életközösségek, szennyezés 

megelőzés. 

Rendszerezés: különböző élőlénycsoportok 

jelentősége és védelme, táplálékláncok. 

Videó anyagok megtekinté-

se, aktualitások figyelemmel 

kísérése, megbeszélése. 

Önálló információgyűjtés 

Látogatás valamelyik vadas-

parkba vagy állatkertbe. 

Szituációs játék az ember 

bioszférára gyakorolt hatá-

sával kapcsolatban. 

 

 A mozgásszegény életmód következmé-

nyei 

A légzőszervekre ható környezeti ártal-

mak, a dohányzás káros hatásai. 

Az egészséges táplálkozás 

 

Kémia Cél: fel kell hívni a figyelmet, hogy a ké-

miai ipar jelentős környezetkárosító, és 

potenciális környezetvédő. Ki kell fejlesz-

teni az anyag- és energiatakarékosságnak 

mint a környezetvédelem egyik hatékony 

módszerének a szemléletét. 

Ismerjék meg az elterjedt vegyszereket, 

ezek élettani hatásait. 

Tudatosítani kell a tanulókban, hogy ők 

maguk is sokat tehetnek a környezet és 

saját egészségük megóvása érdekében. 

 

 A megismert anyagok szerepe, egészség- 

és környezetkárosító hatásaik 

Az ivóvíz paraméterei 

Kísérlet: desztillálás (kémia-

ilag tiszta víz) 

Oldatok kémhatása, méré-

sek, PH. 

A vízkeménység okai, kö-

vetkezményei, kísérlet: cse-

repes virág öntözése kemény 

vízzel, vegyszeres vízzel. 
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Légszennyezéssel kapcsola-

tos adatok elemzése 

 A környezet terhelését csökkentő lehetősé-

gek a mindennapi életben. Szervetlen 

anyagok a természetben, és a mindennap-

okban. 

Víz: keménység, vízkő, savasság 

Építkezések anyagai. Korrózióvédelem 

Környezeti kémia: energiagazdálkodás, 

tűzifa, természetes és mesterséges szenek, 

kőolaj, földgáz, atomenergia, elektromos 

áram. Megújuló energiahordozók, energia-

takarékosság 

Vízszennyezés, kémhatás, iontartalom, 

szerves szennyeződés, szennyvíz és tisztí-

tása. 

 

Természetismeret Cél: az egészséges és környezettel harmo-

nikus életvezetési szokások kialakítása. 

A helyes magatartásformák, attitűdök, ér-

tékrend kialakítása. A környezettudatos 

döntések elősegítése. 

A tanuló lássa be, hogy ő maga is felelős a 

természet jövőjéért. Készüljön fel tudato-

san a természet megóvására, a környezeti 

problémák megelőzésére. 

A KN valamennyi főbb terü-

letének tartalmait és nevelési 

céljait lehetővé tevő tan-

anyagok a tanórai és tábori 

helyszíneken. 

 Az időjárás és az éghajlat elemei. A víz 

körforgása. A vízkészletek védelme. A 

talaj védelme. Felelős magatartás a termé-

szetben. A legismertebb háziállatok és 

termesztett növények. Az állatvédelem 

legfontosabb szabályai. 

Tapasztalatgyűjtés, megfi-

gyelések, egyszerű mérések, 

kísérletek. 

Meteorológiai megfigyelés, 

mérési adatok csoportosítá-

sa, ábrák, grafikonok elem-

zése. Évszakok jellemzése. 

Számítások. Cikkek, aktuális 

hírek gyűjtése vízszennye-

ződésekről (Interneten is.) 

Akvárium, terrárium létre-

hozása, madárodúk, madár-

etetők kihelyezése. 

Parkok, kertek felkeresése, 

mesterséges környezet alakí-

tása. 

Beszélgetés házi kedvencek 

megfelelő tartásáról. 

 A hazai élővilág. Az erdők és védelmük. A 

füves területek és védelmük. A lakhely 

környékének védett, és nem védett termé-

szeti értékei. 

A lakóhely épített és termé-

szeti értékeinek felfedezése, 

tanulmányi séta. Feljegyzés 

a környezet állapotáról, ja-

vaslat védelmére. 

Napló, poszter készítése 

helyi értékekről. 
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Földrajz Cél: a jövő kihívásaira való felkészülés 

érdekében ismertetni a regionális és globá-

lis problémákat és a lehetséges megoldási 

módokat. Tudatosítani a társadalom műkö-

dése és a környezet állapota közötti össze-

függéseket. 

 

 Afrika: elsivatagosodás 

Amerika: az ültetvény, a farmvidék, a 

technológiai park és agglomerációs zóna 

mint tipikus táj. 

Európa: az országok kapcsolata a földrajzi 

környezettel. 

Környezeti problémákkal 

kapcsolatos videofilm meg-

tekintése, megvitatása. Be-

szélgetés a megújuló ener-

giaforrások hasznáról- 

Kiselőadások egy-egy or-

szág természeti, gazdasági 

sajátosságairól, értékeiről. 

Térképek, ábrák, statisztikai 

adatok elemzése. 

 Magyarország földrajza 

Természetei adottságaink és erőforrásaink, 

medencejelleg. 

A belvíz, az árvíz és a hóesés okozta ve-

szélyek. Népesedési folyamatok 

Történelmi visszatekintés 

földrajzi szempontból. 

Korabeli vízrajzi térképek 

elemzése, éghajlati össze-

függés keresése. Képek be-

mutatása árvízről, belvízről 

azok veszélyeiről, követ-

kezményeiről. 

Népesedéssel kapcsolatos 

statisztikai adatok elemzése. 

Hazai népesedési adatok 

elemzése. 

Idegenvezetői kiselőadás 

hazánk nevezetességeiről. 

Terméklista gyűjtése hazai 

termékeinkről, kivitelünkről. 

Technika és élet-

vitel 

Cél: annak megismertetése, miképpen tu-

dunk együtt élni azzal a technikai környe-

zettel, amelyet az élet megkönnyítése ér-

dekében hoztunk létre. Bemutatni a fejlő-

dés összefüggéseit, átlátó környezetgaz-

dálkodást. 

 

 Az ember környezet átalakító tevékenysé-

ge. 

Lakóhelyünk veszélyeztetettsége. 

A városi és a vidéki közlekedés 

A kerékpáros, gyalogos és tömegközleke-

dés. 

Háztartástan: egészséges táplálkozás, a 

hulladékok kezelése.  

A fogyasztói társadalom és a reklám 

Séta az iskola körül, mester-

séges környezeti tényezők 

listázása. 

Megfigyelés: milyen növé-

nyek, állatok élnek környe-

zetünkben? Milyen az épüle-

tek állapota? Térképvázlat 

készítése, fák bejelölésével.  

Porszennyeződés kimutatása 

közlekedési út mentén és 

attól távolabb pl. fás terüle-

ten.  
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Forgalomszámlálás: adott 

idő alatt hány db gépkocsi 

halad el? (csoportmunka) 

Vízzel való takarékoskodás 

megtervezése otthon, iskolá-

ban. 

Mit vásároltunk fölöslege-

sen, miért (listázás, indok-

lás)? 

 

A módszereket a pedagógus egyénileg választhatja. A program ezen része egyfajta ajánlatnak 

tekintendő. 

 

3.13. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, valamint az iskolánkban tanuló valamennyi gyer-

mek iskolai sikerességének elősegítése érdekében megvalósul a tehetségígéret, a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű, a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált oktatása. Az egymás különleges adottságának, eltérő kultúrájának megismerését 

szolgáló, és más tolerancia erősítőprogramok megvalósítása révén kívánjuk tanulóinkban erő-

síteni az elfogadó multikulturális szemléletet, valamint csökkenteni az előítéleteket.  

Fenti célokat különösen az alábbi tevékenységekkel megvalósítani:  

 differenciált személyközpontú oktatás megvalósítása 

 tehetségsegítés, tehetséggondozó programok  

 felzárkóztató programok  

 sajátos tanulásszervezési megoldások, illetve szervezeti formák alkalmazása mind az 

iskolán kívüli és az iskolai munka terén  

 multikulturális rendezvények: egy-egy ország, nép, kultúra megismerése érdekében  

 szakkörök biztosítása: kézműves, sport, zene, stb.  

 foglakozások sokszínűségének megteremtése 

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az esélyegyenlőség érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a beiratkozásnál, felvételinél, 

az nevelő-oktató munka során, a gyerekek egyéni fejlesztésében, az értékelés gyakorlatában, a 

tanulói előmenetelben, a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, a tananyag kiválasztásában, 

alkalmazásában és fejlesztésében, a továbbtanulásban, pályaorientációban, a humánerőforrás-

fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, valamint a partnerség-építésben és 

kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. 

Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők 

és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a közoktatási intézményi esélyegyenlőségi 

program, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége annak biztosítása is, 

hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget 

a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a 

szükséges lépéseket. 
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A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esély-

egyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tan-

testület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és köz-

reműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a 

felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 

Az intézmény különös figyelemmel kíséri a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti 

ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel, 

részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. 

Az intézmény, vezetőjén keresztül, az érzékelt problémák alapján javaslatokat, ajánlásokat 

tesz a fenntartó, illetve a helyi döntéshozók részére a településen élő halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása céljából. 

Az intézmény, vezetőjén keresztül, folyamatosan jelzi a fenntartó felé az intézmény elérését 

nehezítő esetleges körülményeket, különös tekintettel a közutak akadálymentességével és a 

helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos problémákra. 

Az intézmény belső esélyegyenlőségi monitoring rendszert és szülői/gondviselői panasztételi 

mechanizmust működtet az intézményen belül. A belső monitoring rendszerben rögzíti a hát-

rányos helyzetű tanulók helyzetét érintő főbb változásokat, kiemelten vizsgálja jelen program 

végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a hátrányos 

helyzetű tanulók vonatkozásában. 

Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai esély-

egyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői, gondvise-

lői panaszt kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti. Tájékoztatja a fenn-

tartót az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden panasztételről, a panasztételi 

eljárás lefolytatásába és vizsgálat eredményének megállapításába a fenntartó képviselőjét és a 

panasztevő felet bevonja. A panasztételi eljárás lefolytatásáért és az eljárás eredményéből 

következő döntések végrehajtásáért az intézmény vezetője felel. 

Az intézmény biztosítja, és évente megvizsgálja, hogy minden, a működésére, pedagógiai 

munkájára vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba beépüljenek és érvényesülje-

nek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések. 

Az intézmény biztosítja a pedagógusok felkészítését, felkészültségük értékelését és folyama-

tos továbbképzésüket különös tekintettel a hatékony együttnevelés, a szociális és családi prob-

lémák azonosítása, valamint a közoktatási esélyegyenlőség területére. 

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre, tanulókra. 

Pedagógusaink törekednek a hátrányok mérséklésére, a gyermekvédelem előtérbe helyezésé-

re, a lemaradók felzárkóztatására, a tehetségek felkutatására. Kiemelten fontos szerepe van 

ebben a gyermekvédelemért felelős pedagógusnak és az osztályfőnöknek. 

Céljaink megvalósításához kapcsolódó feladataink: 

 Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók esetén: 

– Vállaljuk az alapító okiratunkban meghatározott, a többi gyermekkel együtt nevelhető, ok-

tatható sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelését, oktatását. 

– Megszervezzük számukra a törvényben meghatározott egészségügyi és pedagógiai 
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célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat a szakvélemények és szakértői vélemények 

ajánlásának figyelembe vételével. 

– Rendelkezünk a megfelelő ellátáshoz szükséges szakemberekkel. 

– Egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretein belül saját gyógypedagógus segítségével biz-

tosítjuk számukra a gyógypedagógiai megsegítést, sokoldalú képesség- és személyiségfejlesz-

tést.  

– A tanórákon élünk az egyéni képességekhez igazodó tanórai differenciáló munka megszer-

vezésével. 

– Szakembereink segítségével (lelki vezető, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus) kon-

zultációs lehetőséget kínálunk, szakmai segítséget nyújtunk tanulóink szülei számára. 

– Szoros kapcsolatot tartunk a pedagógiai szakszolgálatokkal. 

 Kiemelten tehetséges tanulók esetén: 

– Iskolánkban 1., 5. és 9. osztályban tehetségszűrést végzünk. 

– Élünk az egyéni képességekhez igazodó tanórai munka megszervezésével. 

– A tanulók egyéni adottságait figyelembe vevő módszereket, technikákat választunk. 

– Kezdeményezzük, támogatjuk a különböző versenyeken való részvételt és segítjük az azok-

ra való felkészülést egyéni foglalkozások keretében. 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében: 

– Rendszeres kapcsolatot tartunk a gyermekvédelmi és gyámügyi intézményekkel. 

– Ifjúságvédelmi felelősünk segítségével aktívan közreműködünk annak működtetésében. 

– Nyilvántartjuk és folyamatosan aktualizáljuk gyermekvédelmi adatbázisunkat. 

– Biztosítjuk a törvény által előírt gyermekvédelmi kedvezményeket. 

– Lehetőséget kínálunk az iskolai infrastruktúra tanításon túli használatára (könyvtár, infor-

matikai eszközök, sportcentrum). 

 

3.14. Ellenőrzés, mérés, értékelés 
3.14.1. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, 

valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

A szaktárgyi értékelés alkalmával általában a diákok szóbeli vagy írásbeli teljesítményét 

vizsgáljuk; a képességek értékelésénél bonyolultabb magatartásokat is figyelembe veszünk. 

A pedagógiai értékelés funkciói meglehetősen sokrétűek. Az értékelés funkciója alapján az 

értékelési eljárások három alapvető típusát különböztetjük meg: 

1. A diagnosztikus értékelés célja a helyzetfeltárás. 

2. A formatív értékelés a visszacsatolással segíti a diákok tanulási tapasztalatszerzését. 

3. A szummatív értékelés egy nevelési szakaszt lezáró minősítés. 

A diagnosztikus értékelés a helyzetfeltárás eszköze, az „induló” tudás megállapítására szol-

gál.(tanév elején – induló osztályok (csoportok) illetve átvételkor, tantárgyi szint felmérése) 

Diagnosztikus értékelésre kerül sor, amikor például új tanárként elkezdünk egy osztályt taní-

tani, vagy egy új anyagrész tanításának megkezdésekor bizonytalan, hogy a diákok birtokában 

vannak-e az elsajátítandó anyagrészt megalapozó ismereteknek. Ilyen módon tanárként in-

formációkat szerzünk arra vonatkozóan, hogy diákjaink hol tartanak. A diagnózis alapján 

dönthetünk arról, hogy munkánkat hogyan kezdjük, illetve folytassuk a vizsgált tanulócso-

portban. Így lehet érdemben megalapozni a stratégiát. 
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Az értékelés e típusa tehát egyértelműen a pedagógus tájékozódását szolgálja, így szerezhetők 

meg a további munka megtervezéséhez szükséges információk. Ebből következik, hogy ilyen 

jellegű felmérésre nem adható érdemjegy, de a következtetéseket a diákokkal érdemes meg-

osztani, mivel ettől az együttműködési hajlandóság növekedése várható.  

A diagnosztikus értékelés lényege célzott kérdések, illetve feladatok megfogalmazása. A kér-

déseket tervszerűen, a további céljaink ismeretében kell adni, hogy a válaszokból számunkra 

világos legyen az alapozó ismeretek szintje. Más értékelési típusokhoz hasonlóan a diagnosz-

tikus felmérés is lehet szóbeli vagy írásbeli, de általában a szóbeli diagnosztikus eljárások 

több irányú hasznot hajtanak: 

— ez a módszer új tanárként az ismerkedésre, egymás stílusának megismerésére is lehetősé-

get teremt; 

— a személyesség révén kontaktusteremtésre, ill. –tartásra alkalmas; 

— sokkal árnyaltabb kép alkotható a felkészültségről, a meglevő képességekről, mivel a vála-

szok alapján megfogalmazódó új kérdéseket folytatólagosan föltehetjük, illetve új aspektusok 

kerülhetnek előtérbe; 

— egyúttal ismétlésre, gyakorlásra is módot ad, és így a diákok ismereteinek kisebb hiányos-

ságai, bizonytalanságai azonnal kiküszöbölhetők. 

Az írásbeli teljesítményértékelést általában gyorsabbnak tartják, ám a fenti előnyök írásbeli 

felmérőtől nem várhatóak. Gyorsan pergő kérdésekkel pedig a szóbeli diagnosztikus eljárás 

sem túl időigényes. 

A formatív értékelést igen találóan formáló-segítő értékelésnek is nevezik, mivel a tananyag 

feldolgozása közben zajló segítségnyújtást tőzi ki célul. A diákok munkájának — helyesen 

tervezett és lebonyolított — szaktárgyi értékelése visszajelez 

— a tanuló felé arról, hogy teljesítménye mennyire felel meg a tanár igényének; 

— a tanárnak arról, hogy munkája mennyire eredményes; következtetést enged arra, hogy 

mely tevékenysége korrigálandó vagy hibás. 

E kétirányú jelzés révén szabályozza egyfelől a tanulás, másfelől a tanítás folyamatát. A gyak-

ran megnyilvánuló nézettel szemben a formatív értékelés során adott érdemjegy nem minősíti 

a diákot. A témakörök feldolgozása közbeni (formatív) értékelés nem ítélkezik, hanem segít, 

irányít. 

Mindezeken túl a formatív értékelés eredményei a szülőt is tájékoztatják arról, hogy gyermeke 

teljesítménye az elvárásunknak mennyire felel meg. 

A szummatív értékelés összegző minősítést ad arról, hogy valamely tanulmányi szakasz, 

pl. tanév vagy iskola végén a diák hogyan tett eleget a tanulmányi követelményeknek. A 

szummatív értékelés leggyakoribb formája a félévi és év végi osztályzat, valamint a vizsga. A 

visszacsatolás révén mindhárom értékelési típus elősegíti a pedagógiai tervezést. A 

szummatív értékelés esetén persze ennek következménye már esetleg az értékelt diákokat nem 

érinti, hiszen például a vizsgán nyújtott teljesítmények alapján eldönthetjük, hogy valamely 

anyagrészt a továbbiakban az addigitól eltérő módon tanítunk majd, de ez a következtetés már 

csak a következő évfolyamok munkájának tervezését segíti. 

 

3.14.2. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek  

Az értékelés az ellenőrzés tapasztalataira épül, vele szoros egységet alkot. Tulajdonképpen az 

értékelés szembesítést jelent: 

- végzett munka során adódó eredmények számbavételét, 

- hibákkal való szembenézést, javítási, jobbítási lehetőségek feltárását; 

A jutalmazás  

 A tanulók jutalmazásának és büntetésének legfőbb célja, hogy általa fejlesszük egyéniségü-

ket, a társadalmi környezetben való eligazodás képességét kialakítsuk.  



109 

 

 Törekszünk arra, hogy a tanulók képesek legyenek megkülönböztetni a pozitív és negatív 

erkölcsi érzelmi értékeket.  

 Helyes önértékelés birtokában ismerjék erényeiket és hibáikat, törekedjenek személyiségük, 

magatartásuk tökéletesítésére.  

 A jutalmazással kifejezett elismerés sikerélményt jelentsen számukra, a büntetés ösztönöz-

zön a hibák kiküszöbölésére.  

Különböző szintű jutalomban, elismerésben részesíthetők  

 Az egyes tanulók  

 A tanulók különböző csoportjai  

 

A jutalmazás alapjai  

 A tanulmányi eredmény;  

 magatartás;  

 a közösségért végzett tevékenység;  

 a különböző szintű versenyeken elért eredmények;  

 az iskola hírnevét öregbítő tevékenység;  

 minden egyéb kiemelkedő pozitív tevékenység.  

 

A jutalmazás szóban és írásban történik  

 Szóbeli dicséret (az osztályfőnök és az igazgató adhatja);  

 írásbeli dicséret (a szaktanár, az osztályfőnök és az igazgató adhatja);  

 nevelőtestületi dicséret szóban és írásban;  

 

A jutalmazás egyéb eszközei  

 oklevél;  

 könyvjutalom;  

 „Constantinumért-díj” a végzős hallgatóknak;  

 az SZK és a Constantinum Iskoláiért Alapítvány ballagáskor pénzjutalmat vagy tárgyjutal-

mat egy-egy jól tanuló és valamilyen területen sikeres diáknak;  

 

A jutalmazás színterei  

  Az osztály vagy iskolaközösség előtt;  

 az igazgató előtt,  

 a nevelőtestület előtt;  

 a tanévzárón illetve a ballagási ünnepségen; 

 

Fegyelmező intézkedések  

 A köznevelési törvény szerint fegyelmi büntetésben részesíthető az a tanuló aki kötelessége-

it vétkesen megszegi. Kötelességeinek megszegését jelenti az, ha  

 a Házirendben megfogalmazott kötelességeit nem teljesíti  

 ha magatartása árt az iskolaközösségnek  

 ha kárt okoz  

 ha iskolán kívüli magatartása rontja iskolánk jó hírnevét  

 

Fegyelmező intézkedés lehet  

 Szóbeli és írásbeli figyelmeztetés (mindkettőt adhatja a szaktanár, az osztályfőnök, a tagin-

tézmény-vezető/intézményegység-vezető és az intézményvezető, súlyosabb vétség esetén a 

nevelőtestület);  

 Fegyelmi büntetés, fegyelmi eljárás alapján  



110 

 

o megrovás  

o szigorú megrovás  

o kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása  

o áthelyezés másik osztályba vagy iskolába  

o eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától  

o kizárás az iskolából 

3.14.3.  A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési szempontjai 

 

A magatartás és szorgalom értékelése négy fokozatban illetve szövegesen (1-2. osztályban) 

történik. Az egyes fokozatokat, illetve kifejezéseket az életkori sajátosságokhoz igazodva 

alkalmazzuk, melyek kifejezik a közösséghez, annak tagjaihoz való viszonyt, felelősségérze-

tet, a közösségi munkát, a házirend betartását, a tanuló segítőkészségét. 

 

3.14.3.1. Magatartás 

 

Általános iskola 

(az életkornak megfelelő sajátosságokat nyomatékosan figyelembe kell venni) 

 

Példás = 5 érdemjegy 

1. A Házirenddel teljesen azonosul. 

2. Fegyelmezett tanítási órán és az iskola egyéb programjain is. 

3. Hitéleti aktivitása önkéntes és rendszeres. 

4. Az iskolai tevékenységében, az iskola érdekeinek és dolgozóinak tisztelete nyilvánul 

meg, az osztálytársakért érzett felelősség jellemzi a tanulót. 

5. Házi feladatait rendszeresen elvégzi, példás kötelességteljesítés jellemzi. 

6. Önként vállal feladatokat a közösségért, az iskola pozitív hírnevének erősítéséért.  

 

Jó = 4 érdemjegy 

1. A házirendet elfogadja. 

2. Fegyelme, ha időnként meginog is, az első javító szóra helyreáll. 

3. Rendszeres szentmise látogatás, egyházi rendezvények látogatása jellemzi.  

4. Az iskolai és osztályközösségek kielégítő szolgálatai jellemzik. 

5. Kötelességeit megfelelően teljesíti. 

 

Változó = 3 érdemjegy 

1. Házirend elleni vétségek, kisebb beírások előfordulása. 

2. Fegyelmezetlen, önző, szófogadatlan. 

3. Hitélete, szentmise látogatása kifogásolható. 

4. Közösségeit nem szolgálja aktívan, passzív. 

5. Kötelességteljesítése, tanulmányi előmenetele, pontossága kifogásolható. 

 

Rossz = 2 érdemjegy 

1. Házirend elleni ismétlődő vagy súlyos vétség(ek). 

2. Tanítási órán hátráltatja, akadályoztatja az órát. 

3. Hitélete, szentmise látogatása elhanyagolt. 

4. Iskolája, és társai iránt közömbös, a felnőttekkel ellenséges vagy cinikus, társaival ag-

resszív vagy durva. 

5. Felelősségérzete, kötelességtudata kialakulatlan. 
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Középiskola 

 

Példás Órai viselkedése együttműködő, segíti az óra menetét. 

A felnőttekkel tisztelettudó, udvarias. 

Dicséret(ek)ben részesült (szaktanári, of. stb.). 

Hitéletét az iskola követelményeinek megfelelően gyakorolja. 

Társaival közvetlen, toleráns, a közösségben egyéniségének megfe-

lelően aktív. 

Jó Az órai munkát általában nem zavarja, de időközönként figyelmez-

tetni kell. 

Felnőttekkel való viszonya ritkán kifogásolható. 

Dicséret(ek)ben részesült, emellett egy-két figyelmeztetést is kapott. 

Hitéletének gyakorlásában néhány hiányosság tapasztalható. 

Társaival kevés konfliktusa van, nem keresi az összetűzéseket. 

A közösségben nem kezdeményez, de feladatait kérésre egyéniségé-

nek megfelelően teljesíti. 

Változó Zavarja az órai munkát és társait a tanulásban. Igazolatlan órái, fi-

gyelmeztetései vannak (szaktanári, of. stb.). 

A felnőttekkel többször tiszteletlen. 

Hitéletének gyakorlásában gyakran mulaszt. 

Társaival többször konfliktusba kerül. 

Közösségi munkát nem végez. 

Rossz Sorozatos figyelmeztetései, igazolatlan órái miatt vagy más vétség 

miatt fegyelmi tárgyalása volt. 

A felnőttekkel tiszteletlen, udvariatlan. 

Hitéletének gyakorlásában rendszeresen mulaszt. 

Társaival konfliktusokat kezdeményez. 

A közösségi feladatokat visszautasítja, a közösségi munkát hátráltat-

ja. 

 

3.14.3.2. Szorgalom 

Általános iskola 

(az életkornak megfelelő sajátosságokat nyomatékosan figyelembe kell venni) 

 

Példás = 5 érdemjegy 

1. Életkorának és egyéni képességeinek megfelelően aktívan tevékenykedik (gyűjtő, ku-

tatómunka stb.). 

2. Órai felkészültsége, házi feladata maradéktalanul megvalósulnak. 

3. Kötelességteljesítés terén életkorának megfelelő szervezettség jellemzi, önálló tanulási 

stratégia kialakítására törekszik. 

4. Pályázatokon, versenyeken önként részt vesz, iskolában és iskolán kívül. 

 

Jó = 4 érdemjegy 

1. Tanítási órán, tanszobán, napközin életkorának megfelelően jól használja képességeit 

(80 %), törekszik az ismeretek fejlesztésére, megszerzésére. 

2. Taneszközei, házi feladatai rendezettek. 

3. Önálló tanulásban elfogadja az irányítást. 

4. Osztálymunkára, hitéletre jól aktivizálható. 
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Változó = 3 érdemjegy 

1. Teljesítménye és tanórai munkája ingadozó. 

2. Feladatait felületesen végzi el, felszerelése hiányos. 

3. Önállótlan. 

 

Hanyag = 2 érdemjegy 

1. Tanítási órákon mással foglalkozik, passzív. 

2. Kötelességeit tudatosan elmulasztja, felszerelése hiányos, rendetlen rendszeresen. 

3. Tanulásban érdektelenség jellemzi, közömbös és elutasító. 

4. Egy vagy több tantárgyból elégtelent kap. 

 

Középiskola 

 

Példás A tanórákon egyéniségének megfelelően aktív, faladatait képessége-

inek megfelelően mindig elvégzi, munkavégzésében pontosságra 

törekszik. 

Dicséret(ek)ben részesült (szaktanári, of. stb.) 

Képességeinek megfelelően képviseli az iskolát különböző rendez-

vényeken, versenyeken. 

Önkéntes munkát végez.  

Jó A tanórákat figyelemmel kíséri, órai aktivitása változó. Nem mindig 

teljesít képességeinek megfelelően. 

Csak felkérésre képviseli az iskolát. 

Feladatai néha hiányosak, több pontatlanságot tartalmaznak. 

Változó Tanórai figyelme, aktivitása ingadozó, feladatai gyakran hiányosak, 

megoldásuk felületességet mutat. 

Képességeihez mérten gyakran alulteljesít. 

Bár képességei, alkata megengednék, iskoláját nem képviseli. 

Hanyag Legalább egy tantárgyból elégtelent kapott.  

A tanórákon nem aktív, gyakran mással foglalkozik. 

Képességeihez mérten gyakran alulteljesít. 

 

 

3.14.4. Témazáró felmérések értékelése: 

 

3.14.4. Témazáró felmérések és egyéb dolgozatok értékelése 1-12. osztály (ill. 13-14. osz-

tályig): 

                     

   általános iskola: 

                          Témazárók, röpdolgozatok és egyéb dolgozatok egységes értékelése: 

                                     85 - 100%   jeles (5) 

                                     70 - 84%     jó (4) 

                                     50 –69%     közepes (3) 

                                     30 - 49%    elégséges (2) 

                                     0 - 29 %     elégtelen (1) 

                                     6. osztálytól a témazáró 2 jegynek számít 
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3.14.5. Számonkérési alapelvek és kerekítési szabályok az értékelésnél 

A számonkérések ütemezésénél figyelembe kell venni az alábbi alapelvet: 

 a diákok min. érdemjegyszáma tantárgyanként:  

- heti 1 vagy heti 2 órás tantárgyból min. havi 1érdemjegynek kell lennie minden diák-

nak;  

- a heti kettőnél több óraszámú tantárgyból pedig min. a heti óraszámnak megfelelő 

érdemjegynek kell lennie negyedévente minden diáknak (kivéve, ha valaki orvosi 

vagy szakértői vélemény alapján felmentést kapott). 

Az értékelésnél a sajátos nevelési igényű tanulókat a fejlesztési területükön könnyített feladat-

lappal kell mérni – a szakértői javaslat függvényében. 

A tanuló érdemjegyéről a tanuló szorgalma, hozzáállása és jegyei alapján a szaktanár dönt. A 

kettes érdemjegy eléréséhez az általános iskolában min. 1,75, a technikumban és gimnázium-

ban min. 2,00 tantárgyi átlag szükséges. Tehát: 

Általános iskola:   Gimnázium és technikumban: 

1,00-tól elégtelen    1,00-tól elégtelen 

1,75-től elégséges    2,00 –tól elégséges 

 2,75-től közepes    2,75-től közepes 

                                                3,75-től jó     3,75-től jó 

                                                4,75-től jeles                                                 4,75-től jeles 

 

A pedagógus 2 feletti eredményeknél eltérhet pozitív irányba a diák javára döntve 0,3-del. 

Vitás esetben vagy a tanár belátása szerint nevelőtestületi döntés kérhető. 

A tantestület döntése 6-12. osztályban a témazáró piros jegye duplajegynek számít. 

 

3.14.6. Eredményzárás, összesítés  

Az iskolában a diákokat negyedévente – a tanév rendje szerint – a szaktanárok értékelik, va-

gyis első negyedévvégi és harmadik negyedévvégi osztályzatot is adunk a félévi és év végi 

mellett. A negyedévi összesítő érdemjegy nem kerül a félévi, illetve év végi átlagszámításba. 

Ha bármelyik időszakban a tanuló 3 vagy 3-nál több tárgyból bukik, az osztályban tanító taná-

rok együttesen kérhetik az igazgatóság intézkedését, amely a szülővel való egyeztetés után 

akár eltanácsolással, más iskolába való irányítással is járhat. 

 

3.14.7. Az iskola magasabb évfolyamára lépés általános feltételei 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei az általános iskola alsó tagozatán 

Az új NAT követelményeikbe megfogalmazott és a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb 

tudástartalmak jelenségek, fogalmak, összefüggések, törvények ismerete, értelmezése – 

valamennyi tantárgyból. 

Az új NAT illetve a kerettantervek és helyi tantervek minimum követelményeinek teljesítése 

(a továbbhaladás feltétele). 

Az ismeretek alkalmazásában elért jártasság ellenőrizhetően elérje a továbbhaladáshoz szük-

séges szintet. 

A kialakult képességek alapján a gyermekek tudása alkalmas legyen a magasabb évfolyamon 

munkavégzésre. 

A tanuló hiányzásai ne lépjék túl a törvényben meghatározott szintet. 

Amennyiben a tanuló valamilyen oknál fogva osztályozó vizsga tételére kötelezett, ott kell 

bizonyítania a követelményeknek való megfelelését. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve ér-

demjegyei alapján bírálják el. 

1-2. évfolyam félévében és az 1. évfolyam év végén a minősítést szöveges értékeléssel adjuk 

meg. Ezeken az évfolyamokon azoknál a tanulóknál, ahol a tanuló valamely tantárgyból „fel-
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zárkóztatásra szorul” a szülővel együtt keressük meg azt a módszert, mely biztosítja gyermeke 

számára a szükséges felzárkózást.  

A 2. évfolyam végén a tantárgyakból az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a 

tanulónak a továbbhaladáshoz. 

Amennyiben a tanuló a tanév szorgalmi időszakának végén „elégtelen” minősítést szerez, a 

következő tanév megkezdése előtt javítóvizsgát tehet. 

A tanuló eltanácsolását is kezdeményezheti középfokú tanulmányok folytatása esetén a neve-

lőtestület, ha a tanuló képességei, hozzáállása ezt szükségessé teszi. 

A magasabb évfolyamba lépés jogának illetve a tanév végi osztályzatok megszerzésének rit-

kább, de fontos eszköze az osztályozó vizsga. 

A tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, amennyiben: 

- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól a szülő 

kérésére; 

- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi köve-

telményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse a szülő kérésére, 

- a tanítási évben 250 óránál többet mulasztott (nevelőtestületi döntés alapján); 

- magántanuló volt; 

Az osztályozó vizsga tantárgyai kiterjedhetnek valamennyi tárgyra, illetve korlátozódhatnak 

néhány tantárgyra (mentességtől függően).  

 

3.14.8. A tanulók továbbhaladása 

Magasabb évfolyamba lépés 

A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden kötele-

ző és választott tárgyban a tanév végén legalább elégséges (2) szinten teljesítette, illetve az 

évfolyam végén legalább „megfelelt” minősítést kapott. 

A sajátos nevelési igényű tanuló elbírálásánál, osztályozásánál a szakértői véleményből kiin-

dulva, méltányosan járunk el. 

A tanév végi elégtelen minősítés javítóvizsgán javítható (augusztus hónap). Sikertelen javító-

vizsga esetén az évfolyamot meg kell, ill. (nem tanköteles tanuló esetében) meg lehet ismétel-

ni. 

Évfolyamismétlés 

A tanuló az 1. évfolyamon csak akkor utasítható évfolyamismétlésre, ha igazolt vagy igazolat-

lan mulasztása miatt nem tudta teljesíteni tanulmányi kötelezettségeit, ill. ha előrehaladása, 

fejlődése szempontjából indokolt – ilyenkor a szülői beleegyezés is szükséges. 

Hiányzás 

Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát, illetve tantárgyanként az évi 

összóraszám 30 %-át, a tanév végén nem osztályozható. Számára a tantestület osztályozó 

vizsgát engedélyezhet. A sikertelen osztályozó vizsga, vagy vizsgaengedély meg nem adása 

évfolyamismétlést von maga után. Választott tárgyat leadni – általános szabályként – lezárt 

félév után lehet. Felvétel esetén az intézményegység-vezető a szaktanár véleményét kikérve 

különbözeti vizsgát írhat elő. 

A hiányzásra a Házirend vonatkozó részei az irányadóak.  

A magántanulói státus 

A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell. A magántanuló kategóriazárások 

vagy félévi és a tanév végéi időben minden, az adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból 

osztályozóvizsgát tesz. Az értékelés-minősítés és továbbhaladás rendje azonos a normál tanu-

lókéval. A magántanuló felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt. Készségtárgyakból az 

iskola igazgatója felmentést adhat.  

Egy évfolyamon belül másik osztályba való átlépés 
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A tanuló vagy szülő kérésére, ill. szaktanár, osztályfőnök javaslatára a tanulóval és szülővel 

való egyeztetés után a tanuló átkerülhet az egyik osztályból a másikba. Ahol a képzés teljesen 

egyezik, ott átjárhatóság miatt nincs szükség különbözeti vizsgára. Ha eltérő tantárgy van, 

akkor legkésőbb a tanév vége előtt 1 hónappal le kell tenni a különbözeti vizsgát, mely írás-

ban és szóban történik, jegyzőkönyvet kell készíteni róla. 

 

3.14.9. A tanulói jogviszony megszűnése 

Ennek szabályairól a Köznevelési tv. rendelkezik az intézményi szabályokkal (házirend, 

SZMSZ) együtt. 

Az egyes tantárgyak tanmeneteinek végén a továbbhaladás feltételeit minden kolléga a keret-

tantervi utasítás alapján készítette el, valamint az értékelési normákat is közöltük.  

Aki az általános iskola 8. évfolyamának követelményeit teljesítette valamint a 12. évfolyam 

követelményeinek megfelelt illetve érettségi vizsgát tett, az iskolából való kilépésre jogosult. 

Távozhat a tanuló az iskolából akkor is, ha 16. illetve 18. életévét betöltötte (törvényi feltéte-

lek betartásával) vagy a szülő ill. a szülő és tanuló együttesen írásban kéri a tanulói jogvi-

szony megszüntetését. Azon tanulókat, akik a középiskolai tanulmányaikat feltűnően sikerte-

lenül végzik (3-nál több elégtelen osztályzat), negyedévkor, félévkor, évvégén könnyebb típu-

sú pl. szakképzési évfolyamra eltanácsolhatja az iskolavezetés a szülővel és tanulóval egyez-

tetve. 

 

3.15. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái 
3.15.4. Szóbeli beszámoltatás 

 

Az előző tanítási órákon feldolgozott ismeretek, témakörök rendszeres ellenőrzése, önálló 

feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján 

Memoriterek, versek számonkérése 

Kiselőadások, szóbeli beszámolók tartása 

Órai munka aktivitás/passzivitás értékelése 

Szituációs játékok 

Prezentációs feladatok 

Próbaérettségi   

Szóbeli témakörök számonkérése 

Záróvizsgák  

 

3.15.5. Írásbeli beszámoltatás 

Írásbeli feleletek 

Házi feladatok értékelése 

Füzetvezetés tartalom és külalak alapján 

Kisdolgozatok, házi dolgozatok 

Témazáró dolgozatok 

Szintfelmérések 

Felmérések – év eleji, félévi, év végi 

Tesztek, vizsgaanyagok begyakoroltatása 

Igazgató által elrendelt mérések 

Külső szervek által végzett mérések (pl. kompetenciamérés) 

Próbaérettségi, záróvizsgák 

Nyelvvizsga tesztek íratása 
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3.15.6. Gyakorlati számonkérés, gyakorlati mérés 

Testnevelés:  - tornagyakorlatok, mozgások bemutatása 

eredményszintek 

Rajz, technika, informatika – produktumok értékelése 

Kísérletek 

A sajátos nevelési igényű tanulók beszámoltatásánál a szakértői véleményt vesszük figyelem-

be és annak alapján döntünk, hogy a szóbeli és/vagy írásbeli beszámoltatást alkalmazzuk-e. 

 

3.15.7. Érettségi vizsgák, záróvizsgák 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsgaszabályzatról valamint ezen törvény 

módosítása alapján, továbbá az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 

24.) OM rendelet alapján történik az érettségi vizsgák lebonyolítása. A végzős évfolyamokon, 

ill. előrehozott érettségi vizsga esetén a félévi érdemjegyek megállapítása előtt próbaérettségit 

tesznek a tanulók.  

A 7. és 8. évfolyamon /óratematika, magyar, történelem, idegen nyelv/ záróvizsgát tesznek a 

tanulók a tanév rendje szerint.  

 

A középszintű érettségi vizsga témakörei 

A középszintű érettségi vizsga témaköreit a hatályos jogszabályok (100/1997., 40/2002. stb.) 

rögzítik. A vizsgáztató szaktanároknak a témaköröket munkaköri kötelességük ismerni és a 

törvényi előírásoknak megfelelően megismertetni a tanulókkal. (Ezen kötelezettségüket, an-

nak teljesítését írásos formában kötelesek adminisztrálni – tanulói aláírások – és azt az iskola-

titkárságon leadni.) 

 

A számonkérés követelményei – a helyi tanterv követelménye 

A helyi tanterv anyagára vonatkozó számonkérés eredményeit érdemjeggyel, minősítéssel, 

szövegesen vagy osztályzattal minősítjük (évfolyam és tantárgy függvénye). 

Az egyes modulok értékelése minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres 

befejezéséhez. 

A modulokat a többi tantárgytól eltérően szövegesen értékeljük. A meghatározott kifejezések 

az értékelésre a következők: kiválóan megfelelt 

jól megfelelt 

megfelelt 

nem felelt meg 

Aki egy modulból nem teljesíti a tantervi követelményeket, azaz nem felelt meg minősítést 

kap, a nevelőtestületi döntéstől függően javítóvizsgát tehet, vagy csak az évfolyam megismét-

lésével folytathatja tanulmányait. 

 

3.15.8. Bizonyítványok 

Az iskola a vonatkozó, mindenkor hatályos törvények szerint adja ki a bizonyítványokat, s 

vezeti azok nyilvántartását. 

 

3.16. Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai, a tanulók tudá-

sának értékelésében betöltött szerepe, súlya 
Az írásbeli beszámoltatás formái 

o írásbeli felelet 
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o röpdolgozat 

o feladatlapok írása 

o tesztlapok megoldása 

o témazáró dolgozatok 

o éves nagy dolgozatok 

o házi dolgozatok 

o év eleji, félévi, év végi felmérés 

 

Az írásbeli beszámoltatás rendje 
Írásbeli feleletek és röpdolgozatok bármelyik órán előzetes bejelentés nélkül írathatók az előző órai 

tananyagokból, de az utolsó témakörön belül 10-15 perces idő alatt. Íratható az egész osztállyal vagy 

néhány tanulóval. 

Témazáró dolgozatot, éves nagy dolgozatot összefoglaló előkészítő óra előz meg. Egy héttel 

az íratás előtt közölni kell a tanulókkal a dolgozatok írásának napját. 

Témazáró dolgozatok, felmérések feladatainak pontozását, értékelését a feladatlapon előre fel 

kell tüntetni. Az elmulasztott témazáró dolgozatokat és nagy dolgozatokat pótlólag meg kell 

írni. 

A dolgozatokat a meghatározott időn, legkésőbb 3 héten belül ki kell javítani, értékelni, szá-

zalékolni, osztályozni. A határidőn túli – 3 hét – dolgozat jegyét csak akkor szabad beírni, ha 

a tanuló kéri. 

A dolgozatokat kiosztás után a tanulóval alá kell íratni, kijavíttatni és összeszedni. Témazáró 

dolgozatot 1 évig meg kell őrizni. Egyéb írásos munkákat a tanév végéig.  

Ha a szülő kéri, a kijavított, leosztályozott dolgozatról fénymásolat adható. 

A szülő kérésére a kijavított, leosztályozott dolgozatokat fogadóórán, szülői értekezleteken be 

kell mutatni. 

 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai 

Egy nap csak két témazáró dolgozat íratható, egy héten max. 3. 

Külső méréseket, év eleji, félévi, év végi felméréseket lehetőség szerint tervezzük, de egy 

napon több is íratható. 

Az írásbeli beszámolók szerepe, súlya a tanulók tudásának értékelésében 

A témazáró dolgozatok, a nagy dolgozatok, félévi és év végi felmérések jegyei súlyozottan 

számítanak a tanuló osztályzásánál. 6. évfolyamtól a témazáró jegyek kétszeresen számítanak. 

Egyéb írásbeli munkák érdemjegy értékűek. 

 

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

A napközis és tanulószobai foglalkozás elsődleges célja, hogy biztosítsa a tanulók felkészülé-

sét a következő tanítási napra. 

Olyan mennyiségben terheljük a tanulókat írásbeli és szóbeli feladatokkal, amelyek – egyéni 

képességeiket figyelembe véve - elegendőek legyenek a tantervben előírt követelmények 

elsajátításához, illetve begyakorlásához. 

A differenciálást itt is alkalmazzuk: tekintettel a tehetséges és a sajátos nevelési igényű tanu-

lókra. 

Kötelező írásbeli feladatot a hétvégekre és a tanítási szünetekre csökkentett mértékben adha-

tunk. 

A tanítási szünetek (őszi, téli, tavaszi) utáni első szakórán nem íratunk dolgozatot. 

A napközis és a tanulószobai munkát úgy kell tervezni, hogy a pihenés a rendszeres testmoz-

gás a kulturált játék megfelelő helyet kapjon. 
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A napközis és a tanulószobai foglalkozás másodlagos célja, hogy a tanulók megtanulják a 

tanulásra szánt idő beosztását. Az otthoni idejük nagy része felszabaduljon, és a pihenést 

szolgálja. 

 

3.17. A testnevelésórák és a mindennapi testmozgás rendjéről 
Heti 5 testnevelésóra felmenő rendszerben, a Nkt. 97. § (6) alapján minden osztályban kötele-

ző. (Gyógytestnevelés orvosi igazolással valósul meg intézményünkben.) 

Heti 1 néptánc óra 1-4. és 6. osztályban órarendbe beépítve szerepel. 

A délelőtti-délutáni váltás idején szervezett testgyakorlatokon, játékokon vesznek részt a tanu-

lók. 30-30 percben. 

A napközis tanulás szünetében, 15 perc kötetlen udvari játékot, levegőzést építettünk be. 

A testnevelésórákat tanítók ill. szaktanárok végzik. A néptáncot néptánc szakos vagy osztály-

tanítók, a váltás közbeni testmozgást a napközis tanítók szervezik. 

A tanulók délutánonként, a kollégisták az esti kimenő ill. szabadfoglalkozások alatt saját igé-

nyük szerint sportszakkörökre járhatnak(pl. aerobic, kosárlabda, kézilabda, futball, atlétika, 

úszás, játékos sportfoglalkozások, tánctanfolyamok, színjáték tánccal stb.) 

 

3.18. A sajátos nevelési igényű a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók helyi tantervének általános elvei 
 

A tantárgyak helyi tantervének sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó közös 

elvei 

Az SNI, BTMN tanulók esetében megfogalmaztuk a méltányossági elveket. A pozitív diszk-

rimináció figyelembe vétele mellett reméljük, hogy sikerül elérniük a normál teljesítménybeli 

elvárásokat. Az SNI, BTMN tanuló intézményünkbe való felvétele után elkészítjük a szüksé-

ges kiegészítéseket a helyi tanterv illetve a tanmenetek mellé (pl. eltérő tanterv, tanmenet ma-

tematikából). 

Célok 

Céljaink az SNI és BTMN tanulók esetében is megegyeznek az adott tantárgyak helyi tan-

tervben megfogalmazottakkal. Esetükben mindig figyelembe kell venni az aktuális szakértői 

véleményben leírtak (méltányossági elvek – melyek részletesebben megjelennek a tanmene-

tekben -, tantárgy(ak)/tantárgyrész(ek) értékelése/minősítése alóli mentesítések). 

Időkeretek 

A SNI és BTMN tanulóink munkája ép társaikkal együtt folyik. A tantárgyi/tantárgyrész fel-

mentések óráin, amikor az osztály nagy része olyan elméleti feldolgozással foglalkozik, ami 

meghaladja az ő képességeit, a felmentett tanulók - egyéni haladási ütem szerint - külön fela-

datokat kapnak, amelyek az ő követelmény szintjükön fogalmaztatják meg a tananyagot.  

A továbbiakban megfogalmazott elveket minden tantárgy tanítása során figyelembe kell ven-

ni, mégpedig úgy hogy a tantárgy sajátosságai, jellemzői alapján építjük bele a tanórákba, 

miközben érvényesülnek a gyermekre vonatkozó méltányossági elvek. A tantárgyakra szabott 

elveket, specialitásokat szükség esetén a tanmenetekben jelenítjük meg. 

3.18.1. Számonkérés módjai, méltányossági elvek, pozitív diszkrimináció a tanulók 

egyéni sajátosságaink figyelembevételével 

A sajátos nevelési igényű tanulók illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók esetében figyelembe vesszük tanulmányaik folytatásához szükséges esély-

egyenlőséget biztosító feltételeket: 

a szakértői bizottságok illetve a nevelési tanácsadók/szakszolgálatok szakvéleményében leír-

taknak megfelelően a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítjük az értékelés 

és/vagy minősítés alól, biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, egyéni bánásmód alkalmazá-

sát, az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segéd-
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eszközök alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámolót szóbeli beszámolóval, vagy a 

szóbeli beszámolót írásbeli beszámolóval váltjuk ki. 

 

Továbbá figyelembe vesszük a tanulók nevelésével-oktatásával kapcsolatban a sajátos nevelé-

si igényű tanulók illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

szakértői véleményében/szakvéleményében leírt méltányossági elveket.  

 

3.18.2. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

Az integráltan oktatott tanulók követelményszintje megegyezik a NAT általános fejlesztési 

követelményeivel. Az integráltan nevelt gyerekeket, - akik testi, érzékszervi, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rend-

ellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, beilleszkedési, tanulási és ma-

gatartási nehézséggel küzd – eltérően kell oktatni. A tananyag elsajátítása egyénre szabott 

ütemezéssel történik. A fejlesztési követelmények csak irányadóak, egyéni adottságtól függő-

en, a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményében leírtak alapján követendőek. 

 

3.18.3. Értékelés, minősítés szempontjai 

Az értékelés szempontjai és módja az intézmény a 3.15. pontban leírtak szerint történik. 

Amennyiben a szakértői bizottság által kapott felmentés lehetőséget ad az osztályozás elkerü-

lésére a tanuló bizonyítványába a mentesítve kifejezés kerül. Év elején, félévkor és évvégén el 

kell végezni a felmentett tantárgyból a szintfelmérést, mely alapján írásban kell értékelni a 

tanuló önmagához mért előrehaladását, mely szöveges értékelést a sajátos nevelési igényű 

tanuló egyéni haladási naplójába kerül elhelyezésre, amibe a szülőnek is betekintési joga van. 

A felmentett tantárgyakból a pedagógus egyéni fejlesztési terv alapján végzi az SNI, BTMN 

tanuló tantárgyi fejlesztését. 

Az értékelés viszonyítást jelöl a cél és hatás között, amely a célrendszerre, a nevelési, oktatási 

folyamatra és az eredményekre irányul. Figyelembe véve az SNI, BTMN tanulók speciális 

helyzetét az integrált oktatás keretében, néhány javaslat a tanulók értékeléséhez: 

Segítse az önismeretet, önértékelést, az individuum kifejeződését, mivel az SNI gyerekek már 

egész korán súlyos lelki problémákkal küzdenek, amelyek hátterében nagyfokú önbizalomhi-

ány/vesztés áll. 

Serkentsen a közösségben, közösségért kifejtett aktivitásra. 

Figyeljen a tudás- és teljesítményszinttel nem kifejezhető személyiségvonások fejlődésére (pl. 

a gyermek azon erőfeszítéseire, amelyeket a minél önállóbb feladatelvégzésért tesz: tanév 

végére már nem igényel segítséget a táskája be-, kipakolásakor, lassan bár, de önállóan meg-

oldja). 

 

Az értékelés alapelvei: 

 személyre szóló, közérthető legyen, 

 fejlesztő, ösztönző jellegű legyen, 

 ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű, 

 félelemmentes légkörben történjen, 

 rendszeres és folyamatos legyen, 

 tartalmazza a továbblépés útját is, 

 vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, illetve a sérültségből adódó nehézsége-

ket, 

 a szakértői javaslatban leírtak figyelembe vételével történjen (csak írásbeli, csak szó-

beli felelet értékelése, írásbeli rossz érdemjegy szóbeli javítása, stb.) 
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 ne minősítsen, hanem fejlesztés állapotáról számoljon be, 

 megjelenjék, hogy a gyerek saját lehetőségeit mennyire aknázta ki. 

 

3.18.4. Szempontok az SNI és BTMN tanulók az értékelés, minősítés alóli mentesíté-

sére 

A tantárgy/tantárgyrész értékelése, minősítése alóli mentesítés a szakértői vélemény-

ben/szakvéleményben leírtak alapján történik. A szülő írásban kéri minden tanév szeptember 

15-ig (a tanév közben vizsgált tanulók esetében a vizsgálatot követő 15 nap során) az intéz-

mény intézményvezetőjétől a tanuló értékelés, minősítés alóli mentesítését. Az intézményve-

zető szeptember 30-ig elkészíti a határozatokat.  

Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi a szakér-

tői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye/szakvéleménye 

alapján az igazgató mentesíti az értékelés és minősítés alól, vagy részére az egyéni adottságá-

hoz, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást engedélyez.  

 

Az SNI, BTMN tanulók munkája osztálytársaikkal együtt folyik, a tantárgyi/tantárgyrész ér-

tékelése és/vagy minősítése alóli mentesítésnél tanulók részt vesznek a tanórákon, amikor az 

osztály nagy része olyan elméleti feldolgozással foglalkozik, ami meghaladja az ő képessége-

it, a felmentett tanulók - egyéni haladási ütem szerint, egyéni fejlesztési terv alapján - külön 

feladatokat kapnak, amelyek az ő követelmény szintjükön fogalmaztatják meg a tananyagot. 

A célja ezeknek az óráknak a minimális követelményszint elérésének és a saját ütemű haladás 

lehetőségének biztosítása, a tananyag olyan szintű elsajátítása, melyre a mindennapi élet során 

szüksége van (pl. matek százalékszámítás), felzárkóztatás, értékelhetővé tétel. 

Ha a tanulót egy vagy több tantárgy/tantárgyrész értékelése, minősítése alól mentesítik a tanu-

lónak továbbra is aktívan részt kell vennie a tanórákon, a házi feladatokat el kell készítenie. A 

felmentés csak a tantárgy értékelésére vonatkozik. A pedagógus által készített egyéni fejlesz-

tési terv alapján halad, egyéni haladási ütemben.  

 

3.19. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 
 

 Az első tanóra előtt 5 perces reggeli imát és elmélkedést tartunk az iskolarádión ke-

resztül; 

 Katolikus erkölcs szerinti nevelés, személyes példaadás; 

 A megélt keresztény hit szerepének fontossága; 

 Magatartásmodellek közvetítése; 

 Tudatosítás, meggyőzés kialakítása;  

 Az alsó tagozatos napközi otthon és a felső tagozaton szervezett tanulószoba alapvető 

feladata, hogy szervezett formában biztosítsa az eredményes, nyugodt tanuláshoz 

szükséges feltételeket.  

 Emellett a napközi feladata, hogy a szabadidő hasznos, változatos eltöltésének 

lehetőségével járuljon hozzá a tanulók autonóm személyiségének kibontakozásához.  

 E két szervezeti forma szerves része az iskolában folyó munkának, 

 Célja, hogy kiterjessze a nevelési folyamatot a tanórákon kívüli idő jelentős részére. 

 Olyan körülményeket biztosítson, melyek által a gyermekek megtapasztalhatják a 

közösséghez tartozás élményét. 
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3.20. Az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű oktatás-

ban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények 
Az emelt szintű érettségire történő felkészítés a szabadon tervezhető órák keretében történik a 

11. és a 12. évfolyamon. A felkészítés fejlesztési feladatai: 

 a tanulói érdeklődésnek leginkább megfelelő képzés nyújtása 

 az átfogóbb tanulói teljesítmények elérése, 

 minél magasabb felsőfokú felvételi pontszám elérési lehetőségének biztosítása 

 eredményes továbbtanulás a felsőoktatási intézményekben. 

Az egyes tantárgyak fejlesztési követelményeit a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet és a 7. számú 

melléklet tartalmazza. 

 Az emelt szintű érettségire felkészítő óráknak négy fő célja van: 

 felkészítés az emelt szintű érettségi követelményeire; 

 közép- és emelt szintű érettségi felkészítés a 11-12. évfolyamon már nem tanított tan-

tárgyakból; 

 színvonalas és igényes képzés biztosítása tanulóink érdeklődési körének megfelelően; 

 felkészítés az egyetemi tanulmányokra; 

4. MELLÉKLETEK: 

1. sz.: Legitimációs záradékhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek; 

2. sz.: Általános iskolai tantárgyi tanterv; 

3. sz.: Óvodai nevelési program; 

4. sz.: Gimnáziumi tantárgyi tanterv; 

5. sz.: Technikumi szakmai program; 

6. sz.: Szakképesítéshez kapcsolódó szaktárgyi tanterv; 

7. sz.: Érettségi témakörök; 

8. sz.: Kollégiumi pedagógia program – melléklet. 

 

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

5.1. A Pedagógiai Program érvényessége 
A változtatás a 2011. évi CXC. törvényt módosító a 2020. szeptember 01-től hatályos 5/2020 

(I.31.) Korm. rendelet alapján jött létre, így a jelen módosított Pedagógiai Program is 2020. 

szeptember 01-jétől hatályos, vagyis a Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Technikum, Kollégium jelen Pedagógiai Programja a 2020/2021. tanév kezdeté-

től lép életbe. 

Felülvizsgálatát a törvényi előírások szerint végezzük. A mindenkori törvényi változásokat 

kiegészítő mellékletként csatoljuk a továbbiakban.  

5.2. A pedagógiai program módosítható illetve módosítása kötelező 

 törvényi előírásra 

 fenntartói kezdeményezésre, 

 intézményvezetői javaslatra, 

 nevelőtestületi kérésre (50 % + 1), 

 az intézmény dolgozóinak kérésére (50 % + 1), 

 a Szülői Közösség többségi kérésére, 

 a DÖK többségi kérésére 

 

5.3. Módosítási igény jelzése 
A módosítási igényt ill. a módosítani kívánt részt írásban kell jelezni az igazgatóságon. 

A kérést 8 napon belül nevelőtestület elé kell vinni. A tantervi rész módosítása csak törvé-
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nyi utasításra vagy fenntartói kezdeményezésre történhet. A módosítás bevezetése nem za-

varhatja a tanév rendjét, ezért csak augusztus hónapban lehet a tantervi részt módosítani. A 

megkezdett tanévet a szeptember 1-jei tantervi állapot szerint kell befejezni. 
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6. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK 

 


